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Resumo   

 

 

Este Relatório de Estágio, foi elaborado no âmbito do segundo ano de Mestrado do 

curso de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, tem por base demonstrar 

todo o trabalho desenvolvido ao longo do estágio pedagógico, na Escola Básica dos 2º 

e 3º ciclos Diogo Cão, escola esta situada na cidade de Vila Real e fazendo parte do 

Agrupamento Vertical de Escolas da Diogo Cão. O relatório surge com a finalidade de 

relatar toda uma experiência decorrente de um ano letivo enquanto professor estagiário, 

onde são narrados todos os pontos essenciais relativo aos anos de 2018/2019. Estas 

vivências, são consideradas para o fim de uma etapa e o início de outra, surge como 

uma passagem do estatuto de aluno para o de professor, tendo o intuito de alicerçar 

toda uma formação que se pretende constante o que explica ser um ano cheio de novas 

experiências. Assim sendo, neste relatório estão retratadas todas as experiências 

vividas, assim como as dificuldades e estratégias utilizadas para as superar, através de 

todo um processo crítico, e consciente, enumerando as dificuldades sentidas, dúvidas 

e as estratégias ao longo do meu percurso para esses problemas. Este relatório tem 

ainda quatro áreas de intervenção pilares, que são: 1) as tarefas do professor estagiário 

no processo de ensino aprendizagem; 2) a reflexão da prática de ensino supervisionada 

realizada ao longo do ano; 3) a caracterização da turma do 8ºA, no ano 2018/2019; e 

por último, 4) as atividades desenvolvidas no meio escolar. Desde a minha participação 

enquanto treinador no Desporto Escolar, na acessoria à diretora de turma, na acessoria 

a todas as atividades de carater letivo e não letivo, que tinham por base uma vivência 

com todos os intervenientes, quer no seio da escola com alunos, colegas, funcionários, 

quer nas atividades em representação da escola no exterior. Após concluir este ano de 

estágio, considero que o trabalho desenvolvido foi bastante enriquecedor para a minha 

formação, arriscando-me mesmo a dizer que foi um dos anos de maior aprendizagem 

na minha formação académica e, sobretudo, na minha vida pessoal. Foram imensas as 

dificuldades encontradas no decorrer deste percurso, dificuldades que me ajudaram a 

evoluir e a desenvolver a minha carreira, enquanto Professor de Educação Física, 

enquanto profissional de Desporto, mas olhando para trás, tenho sentimento de dever 

cumprido, e satisfação. 

Palavras-chave: Estágio Pedagógico; Educação Física; Motivação; Alunos 3 Ciclo, 

Desporto Escolar. 
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Abstract 

  

 

This document, called Training Report prepared in the second year of the Mastrs cours

e of Physical Education in Primary and Secondary Education, aims to demonstrate all   

the work done during pedagogic training, in the Elementary School of Diogo Cão. The 

school is located in the city of Vila Real and is part of the Vertical Grouping of Schools 

of Diogo Cão. The report comes with the purpose of reporting an entire experience 

arising from an academic year as a trainee teacher, where all the essential points relating 

to the years 2018/2019 are narrated. These experiences are considered for the end of 

one stage and the beginning of another, appearing as a passage from student to teacher 

status, with the aim of building a whole formation that is intended to be constant, which 

explains being a year full of new experiences. Therefore, this report portrays all the lived 

experiences, as well as the difficulties and strategies used to overcome them, through a 

critical and conscious process, listing the difficulties experienced, doubts and strategies 

along my path to these problems. This report also has four pillar intervention areas, which 

are: 1) the tasks of the trainee teacher in the teaching-learning process; 2) the reflection 

of supervised teaching practice carried out throughout the year; 3) the characterization 

of the 8th grade class, in the year 2018/2019; and lastly, 4) the activities developed in 

the school environment. From my participation as a coach in School Sports, in advising 

the class director, in advising on all teaching and non-teaching activities, which were 

based on an experience with all the participants, whether in the school with students, 

colleagues, staff, or activities representing the school abroad. After completing this 

internship year, I consider that the work I have done has been very enriching for my 

education, and I even venture to say that it was one of the years of greatest learning in 

my academic education and especially in my personal life. The difficulties encountered 

during this journey were immense, difficulties that helped me to evolve and develop my 

career as a Physical Education Teacher, as a Sports Professional, but looking back, I 

have a feeling of accomplishment, and satisfaction. 

 

 

Keywords: Pedagogical Stage; P. Education; Motivation; Students 3 Cycle; School 

sport. 
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Introdução  

 

O presente trabalho, intitulado relatório de estágio pedagógico, decorreu no âmbito do 

Mestrado em Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, com vista à obtenção do grau de Mestre.    

O referido estágio pedagógico decorreu no Agrupamento de Escolas Diogo Cão. 

Durante 10 meses fui professor estagiário na escola referida, tendo comigo inicialmente 

mais dois Estagiários. Infelizmente e por motivos pessoais, um dos colegas não pode 

terminar o ano connosco. Todo o estágio decorreu sobre a supervisão da professora 

cooperante Paula Alexandra Dos Santos Machado Guerra Liberal, com o 

acompanhamento do professor orientador Paulo Alexandre Vicente dos Santos João.  

Neste caso, a supervisão é entendida como a assistência e a orientação profissional, 

dadas por pessoas formadas e competentes em matéria de educação, visando o 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem (Alves, 2013)  

A formação inicial é um momento crucial e transformador da vida de um aluno e futuro 

professor, configurando-se como um conjunto de relações dialéticas e de interações que 

se estabelecem entre os vários intervenientes do processo formativo, sobretudo, em 

momentos sobre supervisão (Mesquita, Formosinho e Machado, 2012).  

O relatório de estágio surge com o intuito de refletir sobre as práticas pedagógicas 

desenvolvidas, dar a conhecer todas as situações vividas, descrevendo de forma 

percetível, as intervenções utilizadas para solucionar essas mesmas situações. Além 

disso, são descritas de forma detalhada todas as atividades realizadas. 

A realização deste estágio foi, sem dúvida alguma, o momento mais marcante e com 

maior significado na minha formação como futuro profissional educativo. Este 

sentimento prende-se pelo facto de ser confrontado com uma nova realidade, nunca 

antes vivida.   

Segundo Aranha (2004), a principal função do professor de Educação Física é a de 

desenvolver no aluno capacidades físicas e cognitivas modificando, também, atitudes e 

comportamento social, cumprindo os objetivos estipulados pelo Ministério de Educação, 

promovendo a independência e autonomia dos alunos nos domínios psicomotor, 

cognitivo e sócio afetivo. Como tal, o professor estagiário deve ser possuidor de 

capacidades que proporcionem a operacionalização da prática pedagógica, assim 

como, a capacidade de inovação e investigação. 
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O desenvolvimento deste relatório, de forma descritiva e reflexiva, é fundamental para 

refletir sobre todo o trabalho realizado, que me permitiu enfrentar limites e superar 

dificuldades, que mais tarde serão novamente encontrados num contexto diferente, em 

que o professor deverá estar mais preparado para enfrentar esses mesmos desafios. 

Resta-me concretizar a última etapa do Estágio, realizando este relatório, que pretende 

ser um documento onde está inserido, como o próprio nome indica, o relato do trabalho 

efetuado ao longo do ano letivo de 2018/2019, procurando ainda, retratar e descrever 

de uma forma global, os aspetos referentes às atividades desenvolvidas e ao processo 

ensino-aprendizagem realizado na lecionação das turmas 8ºA e 7ºA. 
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Dimensão Pessoal 

 

“Viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre.” – 

Mahatma Gandhi  

 Neste ponto é feita uma breve apresentação do Estagiário e da sua entidade de 

Estágio.  João Abel Ribeiro Machado, nascido em 21 de novembro de 1996, natural de 

Amares, Braga. O meu percurso enquanto atleta/desportista começou desde cedo. Com 

8 anos iniciei o meu percurso no clube da minha terra, Futebol Clube de Amares. Nesta 

fase, sem competição, pois na altura o clube não tinha a equipa de escalão registada 

para poder jogar no campeonato. Quatro anos depois neste regime, dei início ao 

desporto federado no clube rival, Vilaverdense Futebol Clube, onde estive por 3 anos e 

de seguida retomado ao clube da minha terra, tendo concluído os escalões de formação 

nessa mesma casa. 

Em 2014, ingressei na Licenciatura em Ciências do Desporto e, apesar de estar longe 

de casa, nos dois primeiros anos continuei no mundo do Futebol. Ao final de semana, 

regressava ao clube, treinava e tinha jogo ao fim de semana, e inclusive na equipa 

Universitária de Futebol da Associação Académica de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

No início de 2017 fui obrigado a interromper o meu percurso no mundo do desporto, 

devido a uma hérnia na zona inguinal e fui submetido a cirurgia no início do ano seguinte, 

em janeiro de 2018. 

Dediquei-me ao mundo do Fitness e em 2017 comecei a exercer funções laborais num 

ginásio, até à data de hoje. Recentemente, entrei no mundo do culturismo, participando 

ativamente em duas competições, crendo que as subidas a palco não terão fim.  

Todo este percurso revelou-se fulcral para o meu desenvolvimento pessoal e 

profissional. O trajeto desportivo percorrido até hoje, associado ao gosto pelo ensino, 

resultaram na pessoa que sou hoje. Todas as experiências vividas, os treinadores, 

professores, a família, transmitiram-me a bagagem necessária para enfrentar o futuro 

da melhor forma possível.   

Na UTAD licenciei-me em Ciências do Desporto, em especialização de Prescrição de 

Exercício Físico e Atividades de Academias. Após a primeira etapa estar concluída, 

ingressei no 2º ciclo de estudos, o Mestrado do Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, cumprindo desta forma os meus objetivos académicos a curto 

prazo. As minhas expectativas foram alcançadas tendo amealhado um vasto reportório 

de conhecimentos. O facto de estar a trabalhar na cidade de Vila Real, proporcionou-

me a oportunidade de obter outras formações complementares que, na minha opinião 

pessoal, são fundamentais para o meu futuro. 
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Expectativas Pessoais  

 

Esta nova etapa do meu percurso académico teve início com a escolha da escola onde 

iria realizar o meu ano de estágio, inserido no segundo ano no Mestrado em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. A escola que escolhi foi a Escola 

E.B. 2,3 Da Diogo Cão, situada no distrito de Vila Real. De entre os vários motivos, o 

principal foi estar situada perto do meu local de trabalho e assim me permitir conciliar 

melhor os horários laborais e apesar de não ter muitas referências sobre a escola, visto 

ser natural de Braga. Contudo, o Agrupamento de Escolas da Diogo Cão, é constituído 

por 49 edifícios escolares, com um total de 2779 alunos. O Agrupamento é um grande 

território no que concerne ao número de alunos e exerce a sua intervenção numa vasta 

área geográfica, abrangendo a sua rede escolar as freguesias de: Torgueda, Adoufe, 

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

Vila Cova, Vila Marim, Vilarinho da Samardã e ainda as freguesias urbanas de Nª Sr.ª 

da Conceição, S. Dinis e S. Pedro.  

Relativamente às expectativas pessoais, referentes ao estágio pedagógico, previa a 

oferta do maior número de experiências que me permitissem enfrentar o seguimento da 

minha experiência profissional, ansiava o contato com as turmas, e comunidade escolar, 

ambicionava transmitir todos os conhecimentos que fui adquirindo, as tarefas 

complementares à prática pedagógica. 

 

Em suma, estava desejoso de quebrar a barreira e deixar de ser considerado estudante, 

e sim um professor, e saber a verdadeira sensação que é estar do outro lado da mesa 

e colocar em ação todos os conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico.  

Em relação ao meu orientador destacado pela UTAD, que já era por mim conhecido e 

por quem apresento bastante estima, Professor Doutor Paulo Alexandre Vicente dos 

Santos João, esperava que desenvolvesse um ambiente que fosse favorável à minha 

aprendizagem e desenvolvimento como futuro professor. Que através da sua análise, 

criticasse aspetos que fossem relevantes para a minha evolução e transformação 

enquanto professor.  

Para dar início ao Estágio Pedagógico de forma organizada e coerente, achei pertinente 

conhecer todo o meio envolvente em que iria estar inserido – Escola, Departamento de 

Educação Física e a Turma. Conhecer as circunstâncias contextuais para planear as 

atividades a realizar e refletir sobre estas, após as decisões tomadas e aplicadas.  
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Todas estas informações foram recolhidas na semana anterior, do início da lecionação, 

com a professora cooperante Paula Alexandra Dos Santos Machado Guerra Liberal. 

 

Em relação à professora cooperante, não tinha qualquer informação sobre a mesma, 

contudo, nesse mesmo dia, a professora transmitiu um poder de informação enorme, e 

um conhecimento e experiência tremendos sobre a Educação Física e a sua lecionação, 

e esse momento foi o ponto de partida para manter as expectativas a um nível bastante 

elevado, no que respeita à minha evolução enquanto docente. A professora cooperante 

foi uma pessoa importante para a minha integração social na escola para que 

conhecesse não só os espaços da instituição, mas também as pessoas que nela 

trabalhavam, professores e auxiliares, colaboradores no geral. 

Desde o início do ano fui visto como um professor por toda a comunidade escolar. Todos 

os elementos do grupo de Educação Física foram importantes na minha integração, 

colocando-me à vontade em todas as reuniões de grupo. Estou eternamente grato pois 

demonstraram sempre disponibilidade imediata, auxiliaram-me em qualquer questão ou 

situação e proporcionaram-me um ambiente bastante animado e de descontração. 

Entretanto, para Onofre e Fialho (1995), o estágio pedagógico proporcionado pelo 

Estágio Curricular Supervisionado tem sido identificado como um momento crítico da 

formação inicial dos professores. Face à sua importância formativa, o estágio é ainda 

mais efetivo quando acompanhado por professores mais experientes. Com efeito, é o 

professor orientador que acompanha diariamente o estagiário na prática real de ensino 

e, consequentemente, é ele que assume o papel mais relevante para a sua 

aprendizagem e mais a influência (Jones e Straker, 2006), e neste aspeto senti-me 

sempre suportado e conformado, graças à professora cooperante Paula Liberal, e os 

restantes professores do Departamento de Educação Física. 

A participação nas reuniões de departamento e conselhos de turma permitiram-me mais 

um momento de aprendizagem, onde podia dar a minha opinião profissional, no entanto 

e devido à minha timidez, poderia ter participado de forma mais ativa.  

Na escola onde realizei este estágio, encontrei um ambiente proporcionador de uma 

fácil adaptação. Nesta escola não encarado como um simples estagiário, mas sim como 

um professor. Desta forma, sentia-me bem naquele ambiente, que me tinha acolhido e 

que foi fundamental para que desenvolvesse um bom trabalho. 
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Estágio Pedagógico  

 

Segundo Matos (2014), “o objetivo do EP assenta na integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico 

e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão”. 

 

Planeamento 

 

Segundo Aranha (2005), o professor assume a responsabilidade da direção, da 

sistematização e da estruturação dos conteúdos e das estratégias de ensino a utilizar.    

Posto isto, deve-se por isso planear e estruturar o ano letivo para que não hajam 

problemas no processo de ensino. 

Pondo em evidência o planeamento, entende-se que este é um processo de reflexão, 

racionalização, organização e coordenação da ação do docente, onde não pode ser um 

documento rígido e absoluto, pois pode e deve sofrer alterações e modificações, face 

às condições e as dificuldades reais do contexto escolar. 

O planeamento da minha ação como professor processou-se em três níveis: o 

planeamento anual, planeamento das unidades didáticas e planeamento de cada aula. 

O planeamento dos três níveis foi-se construindo do mais geral (planeamento anual) 

para o mais específico (planeamento da aula) estando por isso, interligados e realizados 

numa sequência lógica de ensino. O planeamento anual do grupo de EF, foi definido na 

primeira reunião do grupo, onde foram debatidos e esclarecidos vários parâmetros. 

Inicialmente não foi uma tarefa nada fácil, senti-me um pouco perdido, principalmente o 

planeamento para cada aula, onde tentava encontrar sempre os melhores exercícios, 

para conseguir transmitir e ensinar os critérios exigidos aos alunos. De uma maneira 

apelativa, para os mesmos, mas ao longo do tempo e com a experiência que fui 

adquirindo ao longo do ano, fui melhorando sempre que era necessário realizar um novo 

planeamento. E com o passar das semanas, já conhecia cada vez melhor os alunos e 

tornava-se mais fácil tornar apelativo aos mesmos, apesar de ser praticamente 

impossível agradar a todos. 
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Unidades Didáticas 

 

De acordo com Bento (1998), “as unidades didáticas são partes integrantes e 

fundamentais do programa de uma disciplina pois constituem-se unidades integrais do 

processo pedagógico e apresentam ao professor e aos alunos etapas bem distintas do 

processo de ensino – aprendizagem”. 

A unidade didática possui uma estrutura que se pretende prática e facilitadora da ação 

educativa, sendo esta orientada segundo o MEC. De salientar que este documento 

apresenta uma certa plasticidade, podendo ser sujeita alterações. 

 

Os membros do grupo de Educação Física da escola Diogo Cão, elaboraram 

previamente um documento onde estavam definidas as modalidades e os conteúdos a 

lecionar, o que serviu para a criar as unidades didáticas ao longo do ano letivo. 

Através das unidades didáticas, elaboradas antes de iniciar cada modalidade, foi 

possível criar um percurso, criar objetivos devidamente organizados e estruturados. 

Estes objetivos eram alterados, sempre que necessário, após a realização da avaliação 

diagnóstica. 

A UD é um documento orientador, de cada modalidade a ser abordada. É composta 

pelos conteúdos que serão lecionados em cada aula, deve ser seguida uma sequência 

lógica por ordem crescente de complexidade e dar mais ênfase aos conteúdos que os 

alunos sentem mais dificuldades. Os recursos materiais, espaciais, humanos e 

temporais também são componentes integrantes das unidades didáticas, estes são 

específicos para a matéria abordada o que se torna importante para o restante 

planeamento da unidade didática. 

As UD’s lecionadas por mim, ao 8ºA foram: Atletismo, Natação, Orientação, Futsal, 

Ginástica e Badminton. Ao 7º A foram: Atletismo, Natação, Orientação, Andebol, 

Ginástica e Badminton. 

Este ano letivo iniciou-se com a UD de voleibol para o 8ºA e Basquetebol para o 7ºA e 

atletismo em comum (no primeiro período), seguindo-se a de Natação em comum, e 

Futsal para o 8ºA e Andebol para o 7ºA, juntamente com atividades da Natureza – 

Orientação (segundo período) e terminou com Ginástica e Badminton (terceiro período). 

As unidades didáticas de Voleibol e Basquetebol foram lecionadas pela professora 

coorientadora Paula Liberal, e todas as restantes foram assumidas por mim. 
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O segundo Período, foi o único que teve uma divisão diferente, onde foram lecionadas 

3 Unidades Didáticas. A modalidade de Natação, e Orientação foram lecionadas nos 

blocos de 2 tempos (aulas de 90 minutos), visto que numa aula de quarenta e cinco 

minutos não daria tempo para nos deslocarmos para a piscina e para os alunos tomarem 

banho e voltarem para a escola e os blocos de 1 tempo, ficavam entregues aos jogos 

coletivos. Nos restantes dois períodos todos eles foram repartidos a meio para cada 

unidade didática. 

 

Foram elaboradas por mim, fichas de registo, (junto aos anexos) nas diferentes 

unidades didáticas, tendo em conta o domínio psicomotor, cognitivo e sócio afetivo 

(domínios presentes na avaliação) de forma a ser possível registar a capacidade, 

empenho e comportamento dos alunos no final de cada aula. De forma a assinalar 

sempre, não só as presenças, bem como, as faltas de material e as faltas de material 

justificadas. Seguidamente, foram efetuadas a planificação e estruturação dos 

conteúdos em cada uma das modalidades (junto aos anexos), tendo sido entregues à 

professora orientadora antes do início da unidade didática, de forma a comprovar a sua 

efetivação. 

As unidades didáticas onde senti mais dificuldades foram a Ginástica e a Natação. 

Devido à menor familiaridade com estas modalidades e pouca experiência profissional 

no ensino destas. 

Na modalidade de natação tive algumas dificuldades na escolha dos conteúdos a 

abordar e a lecionar, por ser uma modalidade com pouca experiência de prática, no 

entanto e após realização da avaliação diagnóstica, estudar um pouco a modalidade e 

esclarecimento de dúvidas com a professora orientadora e com o meu colega estagiário 

(visto ser a sua especialização), consegui lecionar de forma mais leviana. 

Na modalidade de Ginástica, senti algumas dificuldades na elaboração da planificação 

da UD, na escolha de exercícios a aplicar ao nível dos alunos, e principalmente na 

escolha de exercícios, para aumentar o fator motivacional, visto ser uma modalidade tão 

apelativa e não ser a primeira escolha dos alunos. Outra dificuldade com que me 

deparei, foi o facto de conseguir abordar os conteúdos estipulados e programados no 

tempo previsto devido às condições climatéricas. Foi então feito um ajuste com a 

lecionação de outra modalidade, nos dias em que o acesso ao ginásio estava interdito. 
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Visto que nas unidades didáticas elaboradas estava presente um conjunto de 

informações relevantes acerca de cada modalidade, era possível o registo diário de 

todos os parâmetros, bem como, a criação de um meio facilitador, através da 

planificação dos conteúdos. De realçar, que este documento foi fundamental e 

indispensável.  

A realização das unidades didáticas foi um grande momento de aprendizagem, onde 

pude pôr em prática os meus conhecimentos e partilhar ideias com outros docentes. 

 

 

Planos de Aula  

 

Segundo Bento (1998), “a aula constitui o verdadeiro ponto fulcral do pensamento e da 

ação do professor”, sendo o Plano de Aula a unidade básica do planeamento e uma 

forma detalhada e pormenorizada do planeamento do ensino adaptado e aplicado à sala 

de aula (Bossle, 2002). 

Considera-se que a elaboração dos Planos de Aula deve levar o professor a refletir 

sobre as aulas anteriores, tendo sempre em conta o planeamento de médio e longo 

prazo, de forma a realizar as adaptações necessárias ao sucesso do processo de 

ensino-aprendizagem e a “aumentar a qualidade e eficácia de cada aula” (Bento, 1998). 

Comecei por criar um modelo de plano de aula que iria usar para planear todas as aulas 

a lecionar ao longo do ano letivo. Este modelo seguiu uma estrutura global, correta e 

pedagógica que facilitou o seu uso em todas as modalidades abordadas no decorrer do 

ano letivo. 

Os objetivos devem ser formulados de forma clara, dos mais simples para os mais 

complexos, de maneira concreta e prática, mantendo uma sequência lógica e 

assegurando a inter-relação entre os mesmos.    

Desta forma, tal como defende Aranha (2008), o PA deve ser claro, objetivo e 

coerente, quer nos aspetos organizativos, quer na condução e sequência de tarefas, 

constituindo um guia para o professor. 

Elaborei todos os planos de aula de acordo com as reais dificuldades dos alunos, tendo 

em conta os conteúdos a abordar na aula. Por vezes, não era fácil planear uma aula 

propondo exercícios para a mesma, visto estar perante uma heterogeneidade nas 

turmas no que diz respeito às capacidades dos alunos. Através do planeamento e tendo 

sempre em conta a avaliação diagnóstica, as verdadeiras capacidades e dificuldades 

dos alunos e os espaços disponíveis, foi possível adequar os conteúdos e manter os 

alunos empenhados nas diferentes modalidades. 
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Apesar do PA ser um documento onde estão descritos os exercícios, conteúdos e as 

estratégias que irão ser abordados é importante não esquecer, que não passa de um 

“plano” que pode ser alterado mediante as circunstâncias em cada momento da aula. 

No PA consta aquilo que intencionamos que seja realizado, mas nem sempre a aula 

corre como programamos e têm que ser feitas alterações ao PA, utilizando estratégias 

pedagógicas, de forma a proporcionar as melhores condições possíveis ao processo de 

ensino-aprendizagem. 

Na elaboração dos PA tentei sempre que respeitasse a sequência lógica de conteúdos 

da UD, realizando alterações a qualquer momento, mediante a necessidade. 

Ao longo do ano, a maior dificuldade sentida era sempre planear os melhores exercícios 

em prol de criar um maior incentivo para os alunos, visto que o fator motivacional dos 

alunos para a execução dos exercícios, é meio caminho andado para estes 

apresentarem sucesso no mesmo e desencadear uma evolução pedagógica. 

 

Visto que eu tinha maior parte dos meus dias ocupados, com funções laborais alheias 

ao estágio curricular, a melhor maneira de me organizar era preparar e planear as 

sessões para a semana seguinte, no fim-de-semana corrente. Dependendo da primeira 

aula da semana, alterava algum exercício ou não, para o PA seguinte.  

 

O balanço final executado depois de lecionar as aulas foi importante para perceber as 

diferenças entre aquilo que era espectável realizar e o que foi feito na realidade. As 

estratégias que melhor se adequaram naquele momento e os conteúdos abordados, de 

forma a haver um ajuste no planeamento das aulas seguintes. 

Assim sendo, a elaboração dos planos de aula é essencial e uma mais-valia à prática 

docente, onde despendi mais tempo e atenção, visto que o meu objetivo era o bom 

funcionamento das aulas e que estas corressem da forma planeada, bem estruturadas, 

coerentes, perspetivando a produtividade e evolução dos alunos. 

Com a realização dos planos de aula, ao longo de todo o ano letivo e com a correção e 

partilha de conhecimentos da professora coorientadora na elaboração dos mesmos, 

foram um bem fulcral para a minha prática e para a melhor formação profissional 

possível. 
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Prática de Ensino Supervisionada  

 

“Observar é um processo que requer inteligência e atenção voluntária, orientado por um 

objetivo final organizador dirigido a um objeto a fim de obter informação. “ 

(Ketele, 1984). 

A observação é uma capacidade essencial a qualquer professor ou treinador. Ela é tão 

importante na análise e avaliação das prestações dos alunos ou atletas, como na da 

própria atividade do professor. Ela permite identificar prestações menos eficazes, e, 

consequentemente, melhorar essa atividade. É neste contexto que a observação é 

largamente utilizada no apoio à formação de professores, Aranha (2007). 

 

No início do ano letivo, eu e o meu colega estagiário tivemos a oportunidade, de 

observar algumas aulas da minha orientadora, nas quais observei estratégias e 

exercícios que me permitissem também por em prática futuramente nas minhas turmas. 

Após essas aulas iniciais, tive a oportunidade de observar as aulas do meu colega 

estagiário, onde foi possível, ao longo de todo o ano letivo, analisar novamente 

estratégias e aumentar a nossa experiência de forma mútua.  

Para a PES, utilizei a ficha de registo e a tabela definida por Aranha (2007), para 

classificar as aulas e converter a classificação atribuída numa escala de 0 a 20 valores, 

respetivamente. Este registo era feito na base de dez parâmetros onde estes eram 

classificados de 0 a 3 valores, mediante como era cumprido cada um dos parâmetros. 

Cumpri os parâmetros estipulados para a avaliação, nomeadamente as noventa aulas 

do meu colega estagiário e as vinte aulas da professora orientadora. Procurei seguir os 

bons exemplos da professora orientadora e do meu colega, para que conseguisse 

sempre aplicar os meus conhecimentos da melhor forma. Essas observações foram 

importantes na aprendizagem e aperfeiçoamento das capacidades educativas. A 

relação entre professores titulares mais experientes, (neste caso em concreto a 

professora orientadora, mas também os outros colegas docentes de EF com quem pude 

conviver todo o ano letivo) e professores estagiários é muito importante, para haver uma 

transferência de conhecimentos.   

A comunicação é crucial na orientação do processo de ensino-aprendizagem, devendo 

ser uma das competências fundamentais dos professores (Rosado e Mesquita, 2011). 
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A orientadora cooperante observou todas as minhas aulas. No final das aulas, eu e a 

professora realizávamos um balanço, onde eram transmitidos feedbacks, quer fossem 

positivos ou negativos, para a melhoria do meu desempenho enquanto professor de 

aula para aula, tendo sido um fator proeminente, para a minha evolução enquanto 

professor. Efetuava também uma avaliação de cada plano de aula. 

 

Atividades de Participação na Vida da Escola  

 

“A Educação Física e o Desporto desempenham um papel muito importante não só no 

desenvolvimento físico, mas também na área do desenvolvimento pessoal, social e 

moral dos estudantes” (Rosado, 2011 citado em Rosado e Mesquita, 2011, p.9). 

 No dia, 31 de Outubro de 2018, estive presente no dia de Corta Mato Escolar, com o 

papel de auxiliar e encaminhar os alunos, após o encontro inicial nas instalações da 

Escola E.B 2,3 Da Diogo Cão e, como a prova de Corta Mato decorreu fora da escola, 

num terreno de Treino do Regime da Infantaria nº 13 de Vila Real, onde os militares 

também tiveram um papel muito importante na organização da prova, tive a tarefa de 

encaminhar os alunos para a paragem de autocarro, tendo feito papel de sinaleiro, para 

garantir a segurança dos mesmos. Após a chegada, ao local da prova eu e o meu colega 

estagiário ficamos responsáveis por garantir a entrega dos lanches aos alunos da nossa 

escola. 

 

No dia 13 de dezembro de 2018, participei no torneio de Voleibol de 3º ciclo, como 

organizador e árbitro juntamente com um docente do grupo de EF, onde também fui 

encarregue da publicidade para o mesmo, da elaboração de um cartaz e do quadro 

competitivo. Por ser a primeira vez a realizar a elaboração de um cartaz, este não ficou 

com pretendido. Mas mais uma vez, graças à ajuda dos docentes mais experientes, foi 

possível reverter esta situação e decorrer tudo como planeado. Este torneio, tinha o 

objetivo de promover a atividade física a todos os alunos da comunidade escolar de 

ambos os sexos e promover a modalidade na escola. 

No dia 4 de abril de 2018, participei no torneio de Basquetebol do 3º ciclo, como 

organizador e árbitro juntamente com um docente do grupo de EF e com o meu colega 

estagiário onde também ficamos encarregues da publicidade para o mesmo, e da 

elaboração do quadro competitivo, elaboração essa que correu muito melhor. Este 

torneio tinha o objetivo de promover a atividade física a todos os alunos da comunidade 

escolar de ambos os sexos e promover a modalidade na escola. 
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No dia 12 de junho de 2018, participei no torneio de futsal como organizador e árbitro 

juntamente como meu colega estagiário, onde também fui encarregue da publicidade 

para o mesmo. Este torneio tinha o objetivo de promover a atividade física a todos os 

alunos da comunidade escolar de ambos os sexos e promover a modalidade na escola. 

Este torneio esteve em risco de cancelamento, devido aos exames nacionais, bem como 

outros fatores adjacentes, pois nesta última semana de aulas os alunos do 9º ano já não 

se encontravam na escola e os alunos do 8º ano tinham uma prova de aferição, contudo, 

foi realizado e os alunos divertiram-se, vivendo mais um dia em atividade física. 

As inscrições dos alunos nas atividades foram permitidas até à semana anterior à 

atividade, de forma a permitir a elaboração do quadro competitivo de acordo com o 

número de equipas inscritas. 

 

No dia da Prova todos os participantes foram encaminhados para o ginásio da Escola. 

 

 

Desporto Escolar  

 

De acordo com Santos (2009), o Desporto Escolar, pelas suas caraterísticas 

específicas, tem sempre presente uma tríade desportiva, isto é, desporto-rendimento, 

desporto-lazer e desporto-saúde, possibilitando a formação generalista. 

Na escola E.B.2,3 da Diogo Cão havia várias modalidades presentes no Desporto 

Escolar, desde o Futsal ao Boccia. 

Como professor estagiário, ao encargo da Professora cooperante, esta ficou 

responsável pelos treinos do Escalão de Infantis B Feminino de Voleibol, onde participei 

ativamente. 

Como consta no programa do DE, segundo o Ministério da Educação, o seu objetivo é 

“aprofundar as condições para a prática desportiva regular em meio escolar, como 

estratégia de promoção do sucesso educativo e de estilos de vida saudáveis. Pretende-

se criar condições para o alargamento gradual da oferta de atividades físicas e 

desportivas, de caráter formal e não formal, a todos os alunos abrangidos pela 

escolaridade obrigatória.” 

Inicialmente, começamos por elaborar um cartaz, e publicá-lo pela Escola, para anunciar 

aos alunos a abertura do Desporto Escolar de Voleibol no escalão de Infantis B, Na 

Escola E,B 2,3 Diogo Cão, de Vila Real.  
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Com isto pretendemos a inscrição de alunas no Desporto Escolar, contando também 

com a colaboração dos restantes professores do departamento de desporto para 

divulgar a informação aos alunos, durante as suas aulas. Visto que a nossa Professora 

Cooperante Paula Liberal pertence a uma equipa de Voleibol da Cidade de Vila Real, 

alcançamos uma vantagem tremenda no número de participantes. 

Tanto eu, como o meu colega estagiário, fomos responsáveis pelos treinos do Desporto 

Escolar. Realizamos a montagem e desmontagem da rede/elástico e pela arrumação 

do material. Visto que a Professora tinha mais experiência como treinadora desta 

modalidade, numa fase inicial, a mesma assumia maioritariamente parte do treino, o 

que permitiu uma aquisição ainda maior de conteúdos, mais destinados para a 

competição, que o Desporto Escolar exigiria e, já numa fase final, eu e o meu colega 

estagiário assumimos o treino completo. 

Os treinos realizavam-se às terças e sextas-feiras no ginásio da Escola. Às terças-feiras 

entre as 13h20m e as 14h:50m e às quintas-feiras entre as 13h20m e as 14h05m. Visto 

que o horário era incompatível com o dos alunos, nem sempre era possível ter muitas 

atletas presentes e a equipa variava de forma constante, o que impossibilitava de 

conseguir uma equipa coerente, renhida e competitiva. 

Quando os alunos tinham torneio ao fim-de-semana, eu e o meu colega estagiário 

acompanhávamos a equipa. No entanto e por questões laborais, nem sempre 

acompanhávamos a equipa, que era acompanhada pela nossa Orientadora Paula 

Liberal, que era quem tomava as decisões da convocatória. 

Os encontros dos jogos do desporto escolar realizados ao longo do período foram 

realizados na cidade de Lamego e ainda na cidade de Vila Real, mais especificamente, 

nas escolas Morgado Mateus e Diogo Cão. 

 

Corta Mato  

No dia 31 de outubro de 2018 realizou-se a atividade do Corta Mato. 

Esta atividade está inserida nas atividades de período do programa escolar e decorreu 

no contexto externo à escola de intervenção, sendo que, auxiliei nas tarefas destinadas 

ao corpo docente do departamento de EF. Esta prova diz respeito a uma prova de corta 

mato interescolar, com a presença de quatro escolas de Vila Real. 

As inscrições foram recolhidas pelos professores de EF, durante as aulas de EF. Para 

esse efeito, foram elaboradas fichas de inscrição a ser distribuídas pelos professores de 

Educação Física nas respetivas aulas. Toda a montagem da logística (zona de partida, 

circuito, zona de chegada, sistema de som) foi realizada pelos militares do Regimento 

de Infantaria 13 de Vila Real. 
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Mega Sprinter - Fase Escolar 

 

A fase escolar do Mega Sprinter, destinada a alunos do 2.º e 3.º ciclos, decorreu no dia 

8 de novembro de 2018. Os objetivos desta atividade basearam-se na contribuição do 

desenvolvimento do Atletismo em geral e das provas de velocidade em particular, 

procedendo ao apuramento dos melhores alunos para representarem a nossa escola. 

No núcleo de estágio estávamos predestinados a auxiliar, no entanto, em última 

instância, os colegas do departamento de EF, dispensaram a nossa ajuda. 

 

Acessória à Direção de Turma 

 

Uma vez que professora orientadora Paula Liberal, assume o cargo de direção de turma 

do 8ºC no presente ano letivo, o núcleo de estágio participou ativamente na assessoria 

à direção de turma. Nesse sentido, os estagiários auxiliam a professora nas tarefas que 

lhes são permitidas, uma vez que este cargo engloba documentos e informações 

confidenciais, não nos é permitido executar nem presenciar certas tarefas/reuniões. 

A função do Diretor de Turma (DT) é uma função fundamental para o sucesso educativo 

dos alunos e da turma em geral, uma vez que este interfere diretamente com todos os 

elementos constituintes de todo o processo ensino aprendizagem, ou seja, todos os 

professores, todos os alunos e todos os Encarregados de Educação (EE). Tendo em 

vista a importância do DT para todo o ensino aprendizagem, este reúne uma imensa 

lista de funções pedagógicas, designadamente ao nível da ligação dos outros 

professores com os EE e dos outros professores e os alunos. 

Ao longo deste Ano de estágio, executamos diversas tarefas no que diz respeito à 

direção de turma. Inicialmente, começamos por atualizar os dados relativos ao 

preenchimento da ficha sócio biográfica, ficha esta que tinha sido aplicada pela 

professora no ano letivo anterior, uma vez que esta turma já tinha a professora Paula 

Liberal como diretora de turma. 

Foi apresentado na primeira reunião do conselho de turma estes dados caraterísticos, 

com o intuito de dar a conhecer aos professores pertencentes ao conselho de turma do 

8ºC as situações sociais e familiares, nas quais os alunos se encontram. 
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Na reunião do conselho de turma na qual a orientadora assume a função de presidente 

da reunião, os estagiários estiveram presentes, auxiliando em todas as tarefas 

necessárias. Após eu e o meu colega estagiário assumirmos a lecionação das turmas, 

apenas frequentei as reuniões das minhas turmas, mantendo um papel ativo na 

acessória à direção de turma. 

Para receber os encarregados de educação existe uma hora definida que consta no 

horário da orientadora (terça-feira as 10h00). Esta hora é destinada para tratar de 

assuntos relacionados com a direção de turma e para eventuais reuniões com os 

encarregados de educação. Neste horário, os estagiários estão sempre presentes, 

auxiliando a diretora de turma em todas as tarefas nas quais lhes é permitido participar, 

como marcações de faltas e respetiva justificação no programa alunos. Para além disso, 

também colaboramos com a orientadora na inserção de notas finais dos alunos no 

mesmo programa de alunos. 

Verificamos assim, que todo este envolvimento no processo como diretor de turma 

acarreta um trabalho árduo, tendo de realizar diversas funções. Desta forma, para se 

ser diretor de turma é necessário ter um sentido de responsabilidade apurado e uma 

vontade enorme de acompanhar os alunos, tratando-os individualmente e 

acompanhando-os, assim como a professora Paula Liberal faz, sendo que este 

acompanhamento, me preparou para, num futuro, exercer a função com alguma 

facilidade. 

 

Ações de informação realizadas 

 

No dia 1 de fevereiro de 2019, dei uma ação de formação para a Turma do 8ºA, 

englobando o assunto da interdisciplinaridade, para a semana da Articulação, com o 

tema da Rota de Fernão Magalhães, o tema foi abordado numa aula de 45 minutos, 

dentro do espaço da Biblioteca da Escola E.B. 2,3 Da Diogo Cão. 

Foi uma ação aliciante de partilha com os alunos, ficando a conhecer mais sobre o tema, 

visto ter sido a primeira circum-navegação do mundo, feita por um Português e 

ganhando assim, mais experiência no que concerne à lecionação, diferente do habitual.  
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Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio 

 

Estudo de Turma (ET)  

 

É importante qualquer professor ter o máximo de informação possível sobre os alunos 

e as turmas que leciona. Para tal, é necessário realizar um estudo de turma para ficar a 

conhecer melhor os seus alunos dentro e fora da sala de aula. As suas atitudes e 

comportamentos. 

O ET teve como objetivo geral recolher dados, para obter um conhecimento mais 

pormenorizado dos alunos, que neste caso constituem a turma do 8ºA da Escola E.B. 

2,3 da Diogo Cão, e assim melhorar a intervenção pedagógica aos alunos. 

Segundo (Gomez, Flores e Jimenez, 2008), o objetivo geral de um estudo de caso é 

“explorar, descrever, explicar, avaliar e/ou transformar”. Posto isto, o presente estudo 

tem como objetivo principal a caracterização da turma 8º A, uma das turmas que me foi 

atribuída para lecionar. Identificar características específicas dos alunos a ter em conta 

no processo de ensino aprendizagem, isto para a melhoria da eficácia da resposta 

educativa. 

 Após explorar, descrever, explicar e avaliar os dados recolhidos junto da amostra, o 

próximo passo é transformar, ou seja, traçar algumas estratégias gerais de intervenção 

com o intuito de melhorar as suas relações interpessoais e de tornar o processo de 

ensino-aprendizagem mais eficaz. 

 

 

 

Figura 1- Imagem Ilustrativa da Rota de Magalhães 
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Instrumentos 

 

Foi feita uma recolha de dados, de modo a conhecer a pessoa. Para ajustar a avaliação 

formativa à condição física dos alunos, foi utilizado um questionário composto por duas 

vertentes: socioeconómica e sociométrica. Das várias perguntas constituintes do 

questionário foram selecionadas para análise as mais pertinentes, tendo em conta os 

objetivos deste estudo. A vertente socioeconómica engloba 6 grupos temáticos: 

 

• Identificação do Aluno: 

 o Género;  

 o Data de Nascimento; 

 o Nacionalidade; 

• Constituição do Agregado Familiar  

o Com quem vivem;  

o Dimensão do Agregado Familiar;  

• Saúde  

o Problemas de saúde;  

o Medicação;  

o Prática de Educação Física impossibilitada. 

• Rotina Diária / Deslocação para a Escola 

 o Hora deitar; 

 o Meio de Transporte para a escola;  

o Tempo casa-escola;  

o Freguesia de Residência. 

• Tempos Livres 

 o Ocupação nos tempos livres 

• Disciplina de Educação Física  

o Interesse pela disciplina; 

 o Modalidades preferidas;  

o Desporto que praticam os alunos. 

 

A vertente sociométrica do questionário engloba, de um modo geral, a seleção de 3 

alunos com quem mais gostam de trabalhar. Seguidamente, enumerar uma qualidade 

do colega que selecionaram em primeiro lugar. 
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No que concerne à vertente física, realizaram alguns testes físicos para tentar perceber 

a que nível de atividade motora os alunos se encontravam. O FITescola®, onde tem 

como um dos objetivos avaliar a aptidão física e a atividade física de crianças e 

adolescentes. Para o efeito, integra uma bateria de testes dividida em três áreas: a 

Aptidão Aeróbia, a Composição Corporal e a Aptidão Muscular, desde a realizar a 

medição do IMC (Peso/ altura₂), testes físicos como abdominais e flexões, ao teste do 

Vaivém.  

 

 

Amostra 

A turma é constituída por 15 alunos, sendo que estiveram sempre presentes, contudo, 

um dos alunos, devido a sua condição física e patológica, não realizou parte dos testes 

físicos do FITescola® . Posto isto, a amostra é constituída por 15 alunos, sendo que 8 

alunos são do sexo masculino e 7 do sexo feminino. As idades dos alunos estão 

compreendidas entre os 13 e os 15 anos (em 2018), cuja média de idades é de 13.4 

anos.  

 

Relativamente à nacionalidade, a maioria dos alunos são de nacionalidade Portuguesa 

(14 alunos – 93,33%). Apenas um dos alunos que constituem a turma é de 

nacionalidade Espanhola (1 aluno – 6,67%). 

Após a recolha e análise dos dados essenciais à elaboração do referido estudo, foi 

possível conhecer a área de residência dos alunos, bem como, a situação familiar dos 

pais. 

Relativamente à dimensão do agregado familiar, 5 alunos (33,3%) vivem com 5 pessoas 

em casa, 4 alunos (26.66%) vivem com 3 pessoas, 3 alunos (20%) vivem com 4 pessoas 

e os restantes 3 alunos vivem com 2, 7 e 8 pessoas, respetivamente (6,66% cada). 

O facto da dimensão do agregado familiar de alguns alunos ser correspondente a 5, 7 

e 8 pessoas pode dificultar a aquisição do material escolar necessário para as aulas, 

devido ao baixo rendimento económico das famílias.   

Relativamente aos problemas de saúde, cerca de 67% dos alunos revelaram não ter 

qualquer tipo de problema de saúde e apenas 33% revelou ter problemas ao nível da 

saúde, nomeadamente alergias, problemas ao nível da coluna, como escoliose, e 

dificuldades motoras. Um destes alunos apresenta uma hemiparesia no seu quadro 

motor do lado direito e foi analisado o relatório do fisioterapeuta. Apenas 1 aluno (7%) 

toma medicação regularmente, embora este aluno não tenha mencionado qual o tipo de 

medicamento que toma e qual o fim pretendido. 
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Esta é uma turma pequena de apenas 15 alunos, que apesar de estes alunos 

apresentarem um bom comportamento e todos fazerem parte prática (exceto na unidade 

didática de natação que houve 2 alunos que apresentaram atestado médico, para a não 

realização da parte prática da aula), este é o número ideal para manter e acompanhar 

todos os alunos na sala de aula, e garantir o seu sucesso.  

Para Heloísa Apolónia (2019), deputada do partido Os Verdes, o grupo parlamentar que 

leva o projeto de Lei à Assembleia da República, “o atual número de alunos por turma 

é quase um travão ao sucesso das aprendizagens”. Considera, por isso, que é 

importante “a redução”. 

Atualmente, o limite de alunos para uma turma do 3º ciclo 24 a 26 alunos, e no ensino 

Secundário pode ir até aos 30 alunos por turma, o que são números muito elevados, 

principalmente, para uma turma do 3º Ciclo, pois por norma são turmas mais 

problemáticas de controlar, fruto da idade, e ter turmas assim mais reduzidas, é fulcral 

para assegurar a aprendizagem dos mesmos. 

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. Outro aspeto, mais preocupante, foi 

que percebemos que havia um aluno, que tinha o hábito de sair de casa sem tomar o 

pequeno almoço, o que punha em causa a sua prestação nas aulas, visto serem no 

primeiro período da manhã, o que foi resolvido com uma conversa com o aluno. 

O interessa pela prática de Educação Física e pela disciplina em si, foi o que mais 

impressionou, acreditando na veracidade das respostas, visto que nenhum aluno 

indicou não ter interesse ou estar desmotivado com a prática, o que comprova a 

motivação que move os alunos durante a lecionação das aulas de Educação Física. 

Sendo fulcral delinear exercícios motivadores, desafiadores e adequados ao nível de 

aptidão dos alunos. 

Em suma, relacionado com os testes físicos do FitEscola, podemos concluir ser uma 

turma, que em geral está toda ela dentro de uma zona Saudável ou perto disso, mas, 

contudo, muito longe de um perfil atlético, permitindo-me trabalhar um pouco mais as 

capacidades físicas dos alunos 

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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Avaliação  

 

A avaliação foi uma das tarefas mais árduas, pois nunca tinha realizado uma avaliação 

deste gênero, e para além disso realizei a avaliação qualitativa e quantitativa de cada 

aluno. Para facilitar a realização desta tarefa, ao fim de cada UD era realizada uma ficha 

de avaliação (avaliação sumativa), para qualificar e quantificar o desempenho de cada 

aluno. No final de cada UD era feita a comparação entre a avaliação diagnostica e 

avaliação sumativa. de sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Aquando do 

planeamento da UD, ficava explicito nesse mesmo documento, o que avaliar, os critérios 

de avaliação, e fora elaborado outro documento, com a planificação temporal, em que 

estava explicito em que momentos aconteceriam e que tipo de avaliação. Neste sentido, 

foram realizados três tipos de avaliação: Avaliação Diagnóstica, Avaliação Formativa e 

Avaliação Sumativa. 

Todas as UD’s foram iniciadas por uma aula de avaliação diagnóstica que tinha como 

objetivo verificar em que nível se encontravam os alunos. Dessa forma, ao analisar a 

informação recolhida, procurei apropriar a metodologia de ensino, assim como os 

conteúdos a lecionar. Pretendi assim, adequar todo o processo de ensino-aprendizagem 

às necessidades dos alunos e ao seu nível para que eles desenvolvessem ao máximo 

as suas habilidades. No início da UD, esta avaliação é fundamental para verificar as 

características sociolinguísticas e psicolinguísticas dos alunos, os seus conhecimentos 

e capacidades. É um trabalho que deverá ter sentido também para o aluno e permitir-

lhe, por um lado, comprovar os seus próprios conhecimentos relativamente à matéria 

de ensino e, por outro lado, implicá-lo na participação da aprendizagem. 

A avaliação formativa é interna ao processo de ensino-aprendizagem,  interessa-se mais 

pelos processos do que pelos resultados, torna o aluno protagonista da sua 

aprendizagem, permite diferenciar o ensino e serve ao professor para, através das 

informações colhidas, reorientar a sua atividade, tendo também um papel  para o aluno 

autorregular as suas aprendizagens, consciencializando-o de que a aprendizagem não 

é um produto de consumo mas um produto a construir, e de que ele próprio tem um 

papel fundamental nessa construção. A avaliação formativa, como todas as 

modalidades de avaliação adotadas pelo sistema, tem uma função de regulação, 

facilitando a construção de itinerários pessoais de formação. Porque introduz os alunos 

nos mecanismos da aprendizagem, da construção do saber e nas regras da convivência 

democrática, constitui, como refere De Ketele (1984), uma meta-aprendizagem. 
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Na avaliação formativa, Viallet e Maisonneuve (1990), indicam as seguintes 

características: permanecer ao longo da aprendizagem; ser educativa, visto constituir 

ela própria uma atividade de aprendizagem; ser dinâmica porque fornece um feedback 

relativo a objetivos pedagógicos específicos; discriminar, na medida em que identifica 

problemas de aprendizagem; economizar, porque avalia pequenas partes homogéneas 

de matéria;  ser transparente, quando a todo o momento os alunos sabem o que se 

espera deles; individualizar, porque respeita o ritmo de aprendizagem e exigir, com uma 

programação bem definida do currículo. 

A avaliação formativa, foi realizada ao longo do processo de ensino-aprendizagem de 

cada UD. Foi de grande utilidade, pois permitiu avaliar o desempenho de cada aluno e 

do seu comportamento longo de cada aula, sem os alunos se aperceberem. Assim 

realizaram as tarefas sem pressão, ao invés do que acontece na avaliação sumativa, 

que é apenas um momento de avaliação, em que os alunos estão sobre pressão e 

podes-lhes prejudicar na sua performance desportiva. A avaliação formativa permite um 

ajuste, caso a avaliação sumativa tenha um desempenho abaixo da sua média. 

Em todas as aulas, era realizado um questionário direcionado aos alunos, no inicio sobre 

os conteúdos da aula anterior, e no final para sintetizar os conhecimentos adquiridos 

durante a aula, estudo realizado por, Marta Garcia e Jose Moya (2016) prova que o uso 

de estratégias reflexivas, como interrogatório didático, empatia didática e silêncio 

pedagógico por parte dos professores, contribui para incentivar a reflexão dos alunos e 

a aprendizagem significativa. Tendo este questionário, um fator importante na avaliação 

formativa. 

A avaliação sumativa ocorreu geralmente na última aula da unidade didática. Nessa 

mesma aula foi aplicada uma ficha de registo a todos os elementos da turma. Esta 

avaliação foi idêntica à avaliação diagnóstica, seguindo obrigatoriamente o mesmo rigor. 

A avaliação sumativa permitiu verificar a evolução dos alunos e da turma em geral 

No final de todos os períodos escolares, os alunos realizavam a sua autoavaliação, um 

de cada vez. Após uma reflexão, classificavam-se com a nota que achavam que 

mereciam, avaliação essa que eu tinha em conta na avaliação final. Se ia de acordo 

com o valor apresentado e assim perceber se a perceção dos alunos ia realmente de 

encontro com a realidade. 

 

 

 

 

 

 



 

  

23 
 

Conclusão e reflexão critica final 

 

Em suma e terminando o estágio curricular, consigo retirar um balanço positivo. Penso 

que cumpri todos os requisitos a que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

me propôs. Este estágio pretende preparar os futuros professores através de uma 

experiência real e, consequentemente, colocar em prática todos os conhecimentos 

adquiridos ao longo do nosso percurso académico. 

Foi uma experiência gratificante. Houve uma troca de conhecimentos e ideias entre mim, 

a orientadora cooperante, os restantes docentes e os próprios alunos. O estágio tratou-

se de uma oportunidade onde foi permitido agir, cometer erros, avaliar, refletir e reajustar 

a minha ação através de uma prática orientada e supervisionada. Permitiu-me ainda 

perceber que o local de ação do professor não se limita às paredes da sua sala de aula, 

que este pode desempenhar uma vasta panóplia de funções dentro da instituição 

escolar. Como tal, tratou-se de uma fonte de conhecimento no qual aprendi com tudo o 

que observei e experienciei. Aprendi com os professores mais experientes, com o 

pessoal não docente e com os meus alunos. 

Com a construção deste documento e ao realizar o estágio, foi possível refletir e 

perceber que não foi uma tarefa fácil, com momentos bons e menos bons. Em todos os 

momentos procurei utilizar as melhores estratégias e métodos de forma a melhorar o 

meu desempenho, até nas alturas em que tudo correu bem, mas podia ter corrido 

melhor. Todo este exercício ajudou ao meu crescimento tanto profissional como 

pessoal. 

Apesar deste documento ter o objetivo de retratar tudo o que se desenrolou durante 

este ano letivo, é impossível descrever o vasto leque de conhecimentos adquiridos, e a 

experiência adquirida, naquele que acho que foi o momento mais rico de aprendizagem 

ao longo da minha passagem como estudante na UTAD, pois foi a primeira vez em que 

estive efetivamente no “terreno”, e me deparei com uma realidade escolar diferente do 

que a que tinha em mente. 

Foram me atribuídas duas turmas, completamente distintas uma da outra. Na turma 8ºA, 

os alunos mostravam-se com um comportamento muito satisfatório, sempre 

respeitosos, e com vontade na prática das aulas. Na turma 7ºA, os alunos mostravam-

se com um comportamento insatisfatório, apresentavam um comportamento muito 

irrequieto, por vezes, desrespeitoso para comigo e tinha três alunos com NEE que, 

consequentemente, provocavam mais dissonância. Quando estes alunos não estavam 

presentes na aula era feito um controlo diferente da turma. 
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Em todas as aulas tentei manter um ambiente positivo para manter os alunos motivados. 

Como professor estagiário, inicialmente, tive receio que os alunos não fossem ter o 

mesmo respeito que tinham pela professora, mas a minha postura permitiu-me ter 

controlo sobre a turma. No entanto, deparei-me com mais dificuldades na turma do 7ºA, 

onde por vezes foi necessário a intervenção da professora cooperante, para auxiliar no 

controlo do comportamento dos alunos.  

 

O estágio permitiu-me ter perceção do que é realmente ser professor, das dificuldades 

que encontramos e, acima de tudo, que apesar de termos adquirido muita informação 

durante a formação que antecede esta etapa, não nos prepara para o impacto que se 

vive ao encontrar uma turma real. 

A escola onde realizei o meu estágio ofereceu-me todo o apoio possível. Todo o grupo 

de EF e toda a direção da escola integraram-me da melhor forma possível, receberam-

me de braços abertos e estiveram sempre dispostas a ajudar-me. Disponibilizando 

ainda, as suas instalações e criando um ambiente positivo para a realização deste 

estágio.  

Quanto à professora orientadora cooperante, sempre foi muito profissional, expondo a 

sua experiência e as suas opiniões sempre que necessário. Demonstrou-se sempre 

compreensiva e sempre disposta a ouvir as minhas opiniões profissionais. A professora 

Paula foi uma grande contribuição para a minha evolução enquanto futuro professor. 

Concluí que o professor age mediante as características e comportamento dos seus 

alunos. Todos os alunos são diferentes e temos que ser capazes de lhes responder de 

todas as formas. É o professor que se molda e se ajusta aos seus alunos de modo a 

proporcionar o melhor processo de ensino-aprendizagem. Foi possível determinar que 

o ensino é um processo recíproco, em que os alunos aprendem com o professor, mas 

o professor também aprende com os alunos.  

O ensino é uma tarefa bastante complicada, mas tenho consciência que dei o meu 

melhor. Todas as ações foram com o intuito de melhorar, segundo as orientações da 

minha orientadora cooperante, conforme aquilo que eram as minhas convicções e 

mediante a experiência que ganhei ao longo deste ano.   

Ao finalizar este estágio, sinto-me muito mais preparado para ser um bom professor no 

futuro, tendo consciência que a vida de um professor é uma constante aprendizagem. 
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Anexos 

 

 

Unidade Didática: Natação  Data: 21/02/2019 Hora: 10h00 

Tempo: 90` Turma: Local: Piscinas Municpais de V.Real 

Professor: Marcelo Lachado Professor Observador: João Machado 

 

 

 

 

Temp

o 

Real 

Situação 

da Tarefa 

Descrição/Estratégias 

0’  

    

Organização 

Professor chama à atenção para o comportamento e regras de 

segurança; 

Balanço da aula anterior e objetivo da aula; 

 

3`15 

AME  Alunos realizam a sincronização dos membros da técnica de costas 

com o apoio de placa; 

11`00 

 

 

Instrução 

Instrução da técnica de costas; 

12`00 AME Sincronização dos membros da técnica de costas; 

23`15 Org Professor explica novo exercício; 

24`30 AME Sincronização dos membros na técnica de crol, inicialmente com apoio 

de placa mas depois fazem sem; 

38`00 Org Balanço de aula, com questionamento direcionado aos alunos; 
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Plano Aula 8ºA 

 

 

 

 

 

1º 2.8 

2º 2.5 

3º 2 

4º 2 

5º 2.7 

6º 2 

7º 2.5 

8º 2.5 

9º 2.6 

10º 9 

Nota 16.4 

Unidade Didática: Natação     Aula Nº 15 e 16 Data: 27/02/2019 Hora: 8h10 

Tempo: 90` Nº de Alunos:15 Local: Piscinas ginásio Clube 

Professor: João Machado Aula anual nº 56 e 57 

Material: objetos da piscina 

Objetivo Específico Conteúdos Função Didática 

-Avaliação Sumativa - Posição de bolinha, estrela, 

hidrodinâmica fundamental;  

deslize; batimento de pernas; 

propulsão de braços. 

 

-Consolidação 
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1º Objetivo Operacional 

Ação: Equilíbrio ventral e dorsal 

Contexto: Individualmente pelas piscinas 

Critérios de Êxito: Flutuar em equilíbrio, em diferentes posições partindo de apoio de pés e mãos para 

a flutuação vertical e horizontal (facial e dorsal). Bolinha-Apneia; Posição arredondada;Braços abraçam as 

pernas; Queixo ao peito;Olhos abertos Estrela ventral-Apneia; Relaxamento e Alinhamento corporal 

(cabeça, ombro, anca, pé); Olhos abertos; Olhar dirigido para o chão. 

Estrela dorsal-Apneia; Relaxamento e Alinhamento corporal (cabeça, ombro, anca, pé); Olhar dirigido para 

cima. 

2º Objetivo Operacional 

Ação: Mergulho 

Contexto: Individualmente pelas pistas 

Critérios de Êxito: Objetos espalhados pela piscina a diferentes profundidades, abrindo os olhos 

em imersão, para se deslocar com intencionalidade. 

 

 

3º Objetivo Operacional 

Ação: Técnica de crol e costas 

Contexto: Individualmente pelas pistas 

Critérios de Êxito: Deslocar-se em flutuação, coordenando as ações propulsivas das pernas e 

braços com a respiração em diferentes planos de água e eixos corporais. Corpo em alinhamento 

horizontal, MI predominantemente “estendidos” (coxa, perna e pé), Amplitude adequada (pouco 

ampla) Profundidade adequada (perto da superfície) Pernada rítmica (sem paragens) 

4º Objetivo Operacional 

Ação: Mergulho/ Salto para a piscina em pé 

Contexto: Individualmente pelas pistas 

Critérios de Êxito: Salta de cabeça a partir da posição de pé (com e sem ajuda) fazendo o 

impulso para entrar na água o mais longe possível, em trajetória oblíqua, mantendo o corpo em 

extensão. 
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Tempo 

Real 

Tempo 

Parcial 

Situação 

da Tarefa 

Descrição/Estratégias Esquema 

 

 

 

0’ 

 

 

 

2’ 

 

 

 

Instrução 

Inicial 

Alunos em meio circulo de frente para 

o professor. Verificação de alguma 

situação que possa por em risco a 

segurança e a execução dos alunos 

Referência ao objetivo específico da 

aula e como esta se vai desenvolver. 

Breve introdução ao conteúdo da 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

2’ 

 

 

 

 

 

8’ 

 

 

 

 

1º Objetivo 

Operacional 

  

Os alunos começam todos 

simultaneamente a realizar o exercício 

espalhados pela pista. E após uns minutos 

voltam a fazer de modo a serem avaliados. 

O Professor circula por fora a controlar. 

  

 

 

 

10’ 

 

 

2’ 

 

Transição/ 

Organizaçã

o/ Instrução 

Ao sinal, os alunos param o exercício 

e aproximam-se do professor. 

Instrução/ Organização para o 

seguinte exercício. Demonstração do 

exercício com um aluno 

e com as ajudas do professor. 

 

 

 

12’ 

 

 

6’ 

 

 

2º 

Objetivo 

Operacion

al 

Os alunos espalhados pelas pistas, com 

vários objetos espalhados pela piscina, 

inicialmente, deixar os alunos à vontade a 

apanhar, após isso, voltam a ser colocados 

de modo a fazer uma ligeira competição, de 

modo a ver quem apanha mais. E só depois 

avaliar. 

O professor circula por fora controlar. 

 

 

 

18’ 

 

 

2’ 

 

Transição/ 

Organizaçã

o/ Instrução 

Ao sinal, os alunos param o exercício 

e aproximam-se do professor. 

Instrução/ Organização para o 

seguinte exercício. Demonstração do  
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exercício com um aluno 

e com as ajudas do professor. 

 

 

 

20’ 

 

 

 

12’ 

 

 

 

3º 

Objetivo 

Operacion

al 

Os alunos espalhados pelas pistas 

executam até  à corda separadora a técnica 

de crol, e de costas. Se necessário os 

alunos podem usar placas. E só depois 

avaliar. 

O professor circula por fora a controlar. 
 

 

 

32` 

 

 

10` 

 

Transição/ 

Organização/ 

Instrução 

Ao sinal, os alunos param o 

exercício e aproximam-se do 

professor. 

Instrução/Organização para o 

seguinte exercício. Demonstração do 

exercício com um aluno e com as 

ajudas do 

professor. 

 

 

 

 

42` 

 

 

 

5` 

 

 

 

4º Objetivo 

Operacional 

Um de cada vez, e os alunos 

executam a técnina de mergulho em 

posição de pé, para a piscina. 

O professor circula por fora a 

controlar. 

 

 

 

48’ 

 

 

2’ 

 

Retorno á 

Calma/ 

Balanço 

Final 

 

Ao sinal, os alunos param o exercício e 

aproximam-se do professor. Balanço final da 

aula, mencionando os critérios de êxito 

e alguns erros comuns. 

 

 

Legenda:  

                  P      Professor 

 

                          Alunos 

 

                          Piscina 
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Balanço de Aula 

 

Aula de avaliação final da unidade Didática, onde 5 dos alunos não realizaram aula, 3 por atestado médico e 

outros por falta de material. No 1º objetivo operacional, em relação às posições de equilíbrio, de oportunidade 

aos alunos de praticar uns minutos antes de iniciar a avaliação, visto serem posições que já não realizávamos 

à algum tempo. Contudo apresentaram-se algumas dificuldades e alguns pormenores que ficaram por melhorar. 

No 2º objetivo operacional, com o objetivo de mergulho / submersão de baixo de água para apanhar os objetos, 

todos foram bem sucedidos, onde apenas um aluno apresentou dificuldades na respiração. 

No 3º objetivo operacional, realizando a técnica de crol e de costas, todos os alunos tiveram melhorias visíveis 

desde, a primeira avaliação diagnóstica, mas contudo , houve um aluno, que apresentou ainda grandes 

dificuldades na técnica de crol. Na técnica de costas foi mais difícil um pouco visto que alguns alunos 

apresentaram dificuldades na sincronização dos membros. 

No 4º objetivo operacional, de mergulho em pé para a piscina, foi positivo, visto que, apenas um aluno não 

conseguiu realizar o salto complete em pé, e na aula anterior seriam 4 os que ainda não conseguiam, onde 

alegavam ter medo de se aleijar, mas aqui o fator motivacional por ser a aula de avaliação a ter ajudado. 

Em suma, foi uma avaliação positiva, onde todos os alunos conseguiram melhorar, mas ainda com algumas 

falhas que seriam precisas mais aulas para poder trabalhar ainda mais as dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1º 3 

2º 2,8 

3º 2,8 

4º 2,8 

5º 2 

6º 2 

7º 2,8 

8º 2,8 

9º 2,9 

10º 3 

Nota 17.93 
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             UNIDADE DIDÁTICA Atletismo Planificação 

POPULAÇÃO 

ALVO 

ANO 8º 

CRITÉRIOS,  

PARÂMETROS 

E  

PONDERAÇÕES  

DE AVALIAÇÃO 

D. Sócio 

afetivo  

SABER 

ESTAR 

20% Atitudes 

4,0% Material 

TURMA 
A 

8,0% Comportamento/ Regras de disciplina 

4,0% Empenho e cooperação 

Masculino 

8 

4,0% Organização e autonomia 

D. 

Cognitivo             

SABER 

COMO SE 

FAZ 

10% Conhecimentos 10,0% Aplicar os conhecimentos; Questões durante as aulas; 

Feminino 7 

D. 

Psicomotor        

SABER FAZER 

70% Capacidades 

60,0% Avaliação contínua das destrezas 

10,0% Avaliação Prática 

CARACTERIZAÇÃO 

DOS RECURSOS 

TEMPORAIS 

Unidades Corrida de Velocidade Aulas 19 a 21; Corrida de estafetas;19 a 22 Corrida de Barreiras 22 a 25; Salto em 

cumprimento 28 a 30; Salto em Altura 27 a 30 

Número de Aulas 16 Aulas, 6 blocos de 45 minutos e 5 blocos de 90 minutos 

MATERIAIS 
Instalações Pavilhão e Ginásio da Escola E.B. 2,3 da Diogo cão 

Material  O que a escola dispõe para o ensino desta modalidade, no espaço que lhe está atribuído 

HUMANOS 
Funcionários 2 Funcionários 

Outros  
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DEFINIÇÃO DE 

OBJETIVOS 

DOMÍNIO 

SÓCIO-

AFETIVO 

1 - Coopera com os companheiros, nas diferentes situações, escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e do companheiro, 

admitindo as indicações que lhe dirigem, aceitando as opções e falhas dos seus colegas e dando sugestões que favoreçam a sua 

melhoria. 

-  Ser assíduo e pontual. 

DOMÍNIO 

COGNITIVO 

 1 - Conhecer e valorizar a prática das atividades de atletismo como fator de 

desenvolvimento pessoal e de melhor qualidade de vida. - Saber identificar as 

modalidades de atletismo e as suas regras. 

DOMÍNIO 

PSICOMOTOR 

1. Efetua uma corrida de velocidade (40 metros), com partida de pé‚. Acelera até à velocidade máxima, mantendo uma 

elevada frequência de movimentos; realiza apoios ativos sobre a parte anterior do pé, com extensão da perna de impulsão e 

termina sem desaceleração nítida.  

2. Efetua uma corrida de estafetas de 4x50 metros, recebendo o testemunho, na zona de transmissão, com controlo visual e 

em movimento, entregando-o com segurança e sem acentuada desaceleração.  

3. Realiza uma corrida (curta distância), transpondo pequenos obstáculos (separados entre si a distâncias variáveis), 

combinando com fluidez e coordenação global, a corrida, a impulsão, o voo e a receção.  

4. Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço (seis a dez passadas) e impulsão numa 

zona de chamada. Acelera progressivamente a corrida para apoio ativo e extensão completa da perna de impulsão; eleva 

energicamente a coxa da perna livre projetando-a para a frente, mantendo-a em elevação durante o voo (conservando a perna 

de impulsão atrasada); queda a pés juntos na caixa de saltos.  

5. Salta em altura com técnica de tesoura, com quatro a seis passadas de balanço. Apoio ativo e extensão completa da perna 

de impulsão com elevação enérgica e simultânea dos braços e da perna de balanço; transposição da fasquia com pernas em 

extensão e receção em equilíbrio no colchão de quedas ou caixa de saltos.  

 


