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Introdução 

Este plano de formação surge no âmbito do Estágio Pedagógico do 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário e 

tem como objetivo apresentar as competências necessárias em cada uma das 

áreas do Estágio Pedagógico e auxiliar-me na superação e concretização 

dessas mesmas competências. 

O plano de formação visa intervir em 4 áreas: 

 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino-aprendizagem; 

 Área 2 – Inovação e Investigação Pedagógica; 

 Área 3 – Participação na Escola; 

 Área 4 – Relação com a Comunidade. 

    A Área 1 divide-se em 3 sub-áreas: planeamento, condução e avaliação. 

    Em cada uma das áreas são definidas competências e com este plano de 

formação pretendo identificar as capacidades necessárias, as dificuldades e 

estratégias para as superar, bem como a calendarização prevista para as 

ultrapassar. 
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Área 1 – Organização e Gestão do Ensino-Aprendizagem 
 

Planeamento 

Objetivos/Competências Capacidades Dificuldades Estratégias Calendarização 

Garante um planeamento do 
período de avaliação inicial 
ajustando o respetivo 
protocolo e a sua aplicação 
ao contexto da turma e aos 
recursos espaciais e 
temporais disponíveis  
 

- Calendarizar as 
matérias em função do 
espaço e tempo 
- Formação de grupos 
provisórios em função 
das primeiras avaliações 
- Planear de acordo com 
os grupos provisórios 
formados 
-Planear todas as 
matérias nucleares a 
serem lecionadas 
durante o ano e alvo de 
avaliação inicial 
- Capacidade de 
adaptação do plano a 
situações de imprevisto 
-Capacidade de criar 
tarefas motivantes para 
os alunos 
- Elaborar o plano de UE 
de acordo com o PAI, 
construindo os exercícios 
adequados à avaliação 
da respetiva matéria; 
- Formar grupos de 

- Adaptar o 
planeamento aos 
imprevistos 
- Adaptar o 
planeamento aos níveis 
dos alunos 
- Adaptar o 
planeamento da UE ás 
condições de espaço e 
tempo 
- Adaptar o plano ao 
número de alunos 
presentes na aula 
- Dificuldade em manter 
todos os alunos em 
atividade 
 - Gerir os tempos de 
aula e a duração das 
tarefas; 

 

- Reduzir a 
imprevisibilidade e construir 
soluções 
-Idealizar alternativas para 
as tarefas 
-Construir planos B e C 
para aplicar em situação de 
imprevisto. 
-Adaptar os planos de 
aulas, colocando variantes 
de dificuldade e facilidade, 
e/ou condicionantes 
-Realizar conferencias com 
os professores e orientador 
-Criar rotinas de 
organização e de trabalho 
dentro da turma  
-Criar um bom clima de 
aula, tentando conhecer os 
alunos o melhor possível  
-Preparar bem os planos 
de aula, principalmente a 
organização das tarefas e 
tê-lo sempre por perto 
durante a aula  
 

Desde o início de ano letivo 
até ao final da Etapa de 
Avaliação Inicial 
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trabalho de acordo com 
o nº de alunos da turma 
e as estações de 
trabalho 
- Planear a UE de forma 
a observar os alunos 
várias vezes em cada 
matéria 

Elabora planos de turma e de 
etapa garantindo que as 
decisões formam uma 
unidade pedagógica 
coerente, refletindo o 
equilíbrio entre as 
orientações enunciadas no 
programa oficial e os dados 
fornecidos pela aplicação da 
avaliação inicial e formativa  
 

- Capacidade de 
prognosticar objetivos 
para cada aluno 
- Criar grupos de nível 
em função da AI 
- Definir objetivos 
terminais e intermédios 
para cada grupo de 
alunos 
- Planear seguindo o 
princípio da inclusão, 
diferenciação e 
progressão pedagógica 
- Identificar os níveis de 
desempenho dos alunos 
em cada matéria 
- Identificar as matérias 
prioritárias 
 
- Caracterizar a turma 
em função das 
competências registadas 
na AI; 
 

- Dificuldade em 
distribuir as matérias por 
níveis de desempenho 
-Articular os objetivos 
anuais com os objetivos 
de etapa 
-Dificuldade em criar 
tarefas diferentes para 
cada grupo de nível 
 
- Definir as matérias 
prioritárias; 
 
- Realizar um 
prognóstico adequado  

- Refletir junto dos colegas 
estagiários e orientador os 
objetivos para cada etapa, 
tendo em conta a avaliação 
inicial dos alunos 
-Ajustar a formação de 
grupos ao longo do ano, se 
necessário; 
-Reformular o prognóstico 
se este não for alcançável 

Desde o final da AI até ao 
início da 4º Etapa de Revisão 
e Consolidação 
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Elabora planos de unidade de 
ensino e de aula identificando 
objetivos pedagógicos 
pertinentes e explícitos, as 
estratégias de ensino a eles 
conducentes e assegura a 
correção didática da seleção 
e estruturação dos conteúdos 
e das atividades de 
aprendizagem  
 

- Conhecimento das 
componentes críticas de 
cada matéria 
- Criar tarefas adaptadas 
a cada objetivo 
- Capacidade de adaptar 
os planos à evolução dos 
alunos 
-Capacidade de construir 
planos de aula 
adaptados aos vários 
grupos de nível 
 

- Dificuldade em planear 
para matérias que não 
domino tão bem 
- Dificuldade em 
elaborar as tarefas mais 
adequadas a cada nível 
de algumas matérias; 
- Dificuldade nas 
coreografias e passos 
de Dança 

 
-Visualização de vídeos 
- Observar aulas dos 
colegas e orientador 
-Pesquisa de situações de 
aprendizagem em livros e 
documentos  
-Conferenciar com o 
núcleo de estágio; 
-Formação interna com os 
colegas do GEF 
- Estudo autónomo 

 

Durante todo o ano letivo 

Garante que as decisões dos 
diferentes níveis de 
planeamento (turma, etapa, 
unidade de ensino e aula) 
formam entre si uma unidade 
coerente, assegurando a 
diferenciação e progressão 
das aprendizagens 
necessária ao sucesso dos 
alunos, de acordo com os 
dados da avaliação formativa  
 

- Capacidade de articular 
o plano anual de turma 
com os planos de etapa 
e unidade de ensino. 
- Capacidade de 
estabelecer objetivos 
terminais e dividi-los em 
objetivos intermédios 
- Capacidade de 
diferenciar o nível dos 
alunos  
-Capacidade de ajustar 
os objetivos e conteúdos 
em função da avaliação 
formativa dos alunos 

- Dificuldade em 
elaborar exercícios para 
diferentes níveis de 
ensino e motivar os 
alunos para a prática. 
- Dificuldade em criar 
objetivos intermédios. 
- Dificuldade em ajustar 
o planeamento em 
função da evolução dos 
alunos 

-Utilizar diferentes estilos 
de ensino 
- Criar variantes de 
dificuldade para os níveis 
elementar e avançado 
 

Desde o final da AI até ao final 
do ano letivo 

Manifesta a capacidade de 
planear em grupo, 
cooperando com os colegas 
de estágio, do Departamento 
de Educação Física e com o 
Conselho de Turma, 
garantindo a adequada 

-Capacidade de trabalhar 
em grupo 
-Capacidade de aceitar o 
erro como parte do 
processo ensino-
aprendizagem 
-Capacidade de 

-Dificuldade em 
comunicar com os 
professores de outras 
disciplinas 
- Dificuldade em levar 
os professores mais 
experientes a aceitar as 

-Frequentar os espaços 
dos professores (sala de 
professores, direção de 
turma) 
-Apresentar bibliografia que 
justifique as minhas opções 

Durante todo o ano letivo 
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antecipação em relação à 
intervenção, contribuindo 
para a promoção dum clima 
de cordialidade e respeito, de 
interajuda, manifestando 
sentido crítico, iniciativa e 
criatividade individuais e 
responsabilidade profissional  
 

comunicação com todos 
os intervenientes de 
ensino 
- Capacidade de intervir 
criticamente e 
adicionando 
conhecimento e/ou 
ideias que acrescentem 
valor ás decisões do 
grupo. 
- Capacidade de ajustar 
o seu planeamento em 
função das decisões 
temporais e espaciais do 
GEF 
 

nossas ideias, quando 
diferentes das usadas 
por eles 

 

 

 

Avaliação 

Objetivos/Competências Capacidades Dificuldades Estratégias Calendarização 

Explicita e concretiza um 
processo integrado e 
coerente de avaliação, 
identificando os instrumentos 
da avaliação formativa (inicial 
e contínua) e sumativa a 
adotar nos seus parâmetros, 

-Capacidade de 
estabelecer critérios e 
indicadores objetivos 
- Capacidade de 
estabelecer coerência 
entre os critérios e os 
instrumentos 

- Dificuldade em 
estabelecer 
instrumentos que 
permitam avaliar 
diferentes níveis ao 
mesmo tempo 
- Dificuldade em registar 

- Criar grupos de nível de 
forma a facilitar a 
observação 

Durante todo o ano letivo 
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critérios e condições de 
utilização dos mesmos, 
garantindo que formam entre 
si um todo coerente  
 

- Capacidade de registo 
e observação 

ao mesmo tempo que 
conduzo a aula 

Utiliza os procedimentos de 
avaliação inicial de forma a 
garantir os juízos 
prognósticos que permitam 
estimar as prioridades de 
aprendizagem e diferenciar 
os objetivos previstos nos 
programas oficiais  
 

- Capacidade de 
estabelecer objetivos 
terminais e intermédios 
(prognostico) realistas 
- Capacidade de planear 
em função das 
prioridades de cada 
grupo de nível 

- Dificuldade em 
perceber se o 
prognóstico é realista 
- Fiabilidade dos dados 
da AI, devido à falta de 
experiência na 
observação e registo da 
avaliação; 
 

- Comunicação com outros 
professores de Educação 
Física 
-Treinar o registo da 
observação nas aulas dos 
meus colegas 
- Comparar os diagnósticos 
com os membros do núcleo 
de estágio.  
 

Durante a Etapa de AI 

Utiliza os procedimentos de 
avaliação formativa focando-
os nas decisões de 
planeamento e num juízo 
sistemático de diagnóstico do 
processo ensino-
aprendizagem, garantindo a 
produção de informações 
válidas para os alunos e 
conselho de 
turma/encarregados de 
educação e a adoção de 
decisões de adequação do 
planeamento  
 

- Capacidade de avaliar 
formativamente os 
alunos 
- Capacidade de planear 
de acordo com a 
evolução dos alunos 
-Capacidade de utilizar 
instrumentos válidos e 
fiáveis para todos os 
alunos 
- Informar os atores 
escolares sobre o 
aproveitamento escolar 
dos alunos 

- Dificuldade em 
observar todos os 
alunos de igual forma 
em todas as aulas 
- Dificuldade em planear 
variantes de 
dificuldade/facilidade 
adequadas a cada 
grupo de nível. 

- Adaptar o sistema de 
observação às 
necessidades dos alunos 
e/ou grupos de nível 
- Estabelecer objetivos 
específicos para cada 
grupo nível. 
- Estudo autónomo de 
situações de aprendizagem 
e suas variantes 

Após a Etapa de AI até ao final 
do ano letivo 

Utiliza os procedimentos de 
avaliação sumativa, 
justificando o seu resultado 
em função das áreas de 
extensão e normas de 
referência para a definição do 

- Capacidade de avaliar 
com fiabilidade 
- Capacidade de justificar 
a avaliação 
- Capacidade de aplicar 
os critérios de avaliação 

- Dificuldade em garantir 
fiabilidade na 
observação  

-Comunicação com outros 
professores, com o objetivo 
de ajudar a construir 
instrumentos de avaliação 
- Avaliar os alunos mais 
que uma vez se necessário 

No final de cada período letivo 
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sucesso em Educação em 
Física  
 

definidos pelo GEF - Estudar bem as normas 
de referência dos PNEF 

No desenvolvimento das 
atividades desta área 
manifesta a capacidade de 
cooperação com os 
diferentes intervenientes, 
num clima de cordialidade e 
respeito, de inter ajuda e 
sentido crítico, manifestando 
responsabilidade, iniciativa, 
criatividade e adaptabilidade  
 

- Capacidade de 
trabalhar em grupo 
-Capacidade de refletir 
sobre os problemas 
-Capacidade de 
comunicação com todos 
os intervenientes de 
ensino 

-Dificuldade em 
comunicar com os 
outros professores 

-Apresentar todo o trabalho 
relativo á turma 

Durante todo o ano letivo 

 

 

 

Condução 

Objetivos/Competências Capacidades Dificuldades Estratégias Calendarização 

Utiliza e justifica os estilos de 
ensino, as estruturas 
organizativas e os 
procedimentos de gestão da 
aula de forma adequada aos 
objetivos operacionais e 
condições de ensino, 
respeitando os seus 

-Capacidade de 
estabelecer rotinas de 
organização 
- Identificar cada estilo 
de ensino e escolher o 
mais adequado para 
conduzir o processo de 
ensino-aprendizagem de 

-Dificuldade em 
escolher o estilo de 
ensino mais eficaz em 
cada situação de 
aprendizagem 
- Dominar todas as 
matérias a lecionar 
- Dificuldade em 

- Ver as aulas dos meus 
colegas e identificar os 
estilos de ensino utilizados 
-Estudar os diversos estilos 
de ensino 
- Esclarecer dúvidas com o 
núcleo de estágio e GEF; 
-Seguir as orientações 

Durante todo o ano letivo 
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princípios pedagógicos e 
procedimentos didáticos  
 

cada sessão. 
- Dominar as matérias 
que vão ser lecionadas 
- Capacidade de 
organizar a aula em 
função do espaço e do 
número de alunos 
 

organizar a aula em 
função do número de 
alunos 

metodológicas dos PNEF 

Utiliza e justifica os 
procedimentos de informação 
sobre as atividades da aula 
de modo a assegurar a sua 
compreensão pelos alunos  
 

-Capacidade em justificar 
as tarefas propostas 
- Garantir que os alunos 
compreendem os 
objetivos e critérios de 
sucesso de cada 
exercício; 
- Conhecer bem os 
PNEF e os seus 
objetivos para cada nível 
de competências; 
- Dominar os objetivos 
operacionais de cada 
exercício proposto e 
garantir que os alunos 
ficam esclarecidos sobre 
os mesmos. 

- Realizar uma boa 
apresentação dos 
conteúdos e objetivos 
de cada tarefa da aula e 
fazer o balanço final 

- Observar a instrução  dos 
meus colegas 
- Planear a instrução inicial, 
feedback e balanço da aula 
 

Durante todo o ano letivo 

Utiliza e justifica os 
procedimentos de 
acompanhamento ativo da 
atividade de aprendizagem 
dos alunos, nomeadamente 
as estratégias de observação 
/diagnóstico e formas de 
feedback pedagógico, 
obtendo elevados níveis de 
empenhamento e motivação 
dos alunos na aprendizagem  

- Capacidade de 
observação 
-Capacidade de 
transmitir feedback  
adequado à situação 
- Boa colocação de 
forma a manter todos os 
alunos sob observação 
- Capacidade de motivar 
os alunos 
 

- Dificuldade em utilizar 
o feedback adequado a 
cada aluno e situação 
- Dificuldade em manter 
todos os alunos sob 
observação 

- Observar as aulas dos 
meus colegas e o ciclo de 
feeback deles 
- Planear o feedback para a 
aula 
- Conhecimento do espaço 
de aula, de forma a adotar 
o melhor posicionamento 

Durante todo o ano letivo 
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Utiliza e justifica os 
procedimentos de prevenção 
e remediação dos 
comportamentos 
inapropriados dos alunos, 
obtendo uma adequada 
participação dos mesmos nas 
atividades para que são 
solicitados durante a aula  
 

-Capacidade de 
liderança 
-Capacidade de 
estabelecer rotinas de 
organização e disciplina 
-Capacidade de manter 
justiça nas decisões 
- Prever formas de punir 
comportamentos fora da 
tarefa ou desviantes. 

- Dificuldade em evitar 
comportamentos fora da 
tarefa 
- Dificuldade em definir 
punições  para cada 
situação 

- Procurar manter sempre 
os alunos em atividade 
- Dar responsabilidade aos 
alunos que costumam ter 
comportamentos fora da 
tarefa 
- Pedir informações sobre 
os alunos aos colegas dos 
anos anteriores de forma a 
conhecê-los melhor e saber 
quais as melhores 
estratégias de prevenção 
de comportamentos 
inadequados. 

Durante todo o ano letivo 

Utiliza e justifica os 
procedimentos de promoção 
de um clima positivo de 
aprendizagem, 
nomeadamente ao nível da 
sua relação com os alunos, 
da relação dos alunos entre 
si e da relação de cada um 
deles com as exigências das 
situações de aprendizagem, 
garantindo um elevado grau 
de entusiasmo dos alunos  
 

-capacidade de criar 
empatia com os alunos 
-capacidade de 
apresentar tarefas 
motivantes para os 
alunos 
 

Ser capaz motivar os 
alunos e envolvê-los em 
todas as tarefas. 

- Falar regularmente com 
todos os alunos, no inicio e 
no fim da aula de forma a 
conhecê-los melhor 
- Conversar com os alunos 
menos motivados para 
tentar compreender as 
motivações destes; 
- Destacar prestações 
positivas dos alunos e 
elogiá-las individualmente e 
em frente de todo o grupo. 

Durante todo o ano letivo 
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No decurso da aula, realiza a 
gestão do conteúdo das 
tarefas de aprendizagem 
garantindo o seu ajustamento 
às necessidades de 
aprendizagens reveladas 
pelos alunos  
 

-Capacidade de adaptar 
as tarefas ao nível dos 
alunos 
-Capacidade de 
encontrar variantes de 
facilidade e dificuldade 
-Capacidade de 
continuamente avaliar o 
nível dos alunos 

- Dificuldade em criar 
variantes de - 
Dificuldade/facilidade de 
forma a adaptar as 
tarefas ao nível dos 
alunos 
 

- Estudar variantes 
possíveis das tarefas  
- Observar as aulas dos 
colegas e retirar variantes 
das tarefas que possa 
aplicar nas minhas aulas 

Durante todo o ano letivo 

Utiliza e aprecia processos 
de observação e de análise 
da sua intervenção 
pedagógica e da dos seus 
pares no núcleo, reportando 
às singularidades dos 
contextos de intervenção e 
aos referenciais teóricos para 
a intervenção pedagógica em 
Educação Física  
 

-Capacidade de observar 
e analisar a minha 
intervenção pedagógica 
e a dos meus colegas 
em diferentes contextos 
- Ser autocrítico. 

-Dificuldade em fazer a 
auto-avaliação da minha 
intervenção pedagógica 
 

- Filmar algumas aulas 
-Pedir opinião aos meus 
colegas e orientador 
- Observar as aulas dos 
colegas do nucelo de 
estágio e dos restantes 
professores do GEF. 

Durante todo o ano letivo 

No desenvolvimento das 
atividades desta área 
manifesta as capacidades de 
cumprimento de 
compromissos planeados, de 
cooperação com os 
diferentes intervenientes, 
num clima de cordialidade e 
respeito, de inter ajuda e 
sentido crítico, manifestando 
responsabilidade, iniciativa, 
criatividade e adaptabilidade  
 

- Capacidade de 
comunicar com os 
intervenientes do meu 
processo de ensino-
aprendizagem 
-Capacidade de definir 
objetivos realistas 
-Capacidade de 
comprometer com os 
objetivos definidos 
-Capacidade de reflexão 
- Capacidade de solicitar 
ajuda ao GEF sempre 
que houver dúvidas 
sobre a condução do 
processo de ensino-

-Dificuldade em 
estabelecer objetivos 
realistas 

- Comunicar regularmente 
com os colegas de GEF 

Durante todo o ano letivo 
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aprendizagem; 

 

 

 

 
Área 2 – Inovação e Investigação Pedagógica 
 

Objetivos/Competências Capacidades Dificuldades Estratégias Calendarização 

Identifica um problema do 
grupo/departamento/escola e 
argumenta a sua pertinência 
contextual (reportada à 
dinâmica da escola em que 
se integra)  
 

-Capacidade de 
observação 
-Capacidade de 
identificar problema 
- Conhecer a realidade 
escolar e o seu contexto; 
 

-Dificuldade em 
identificar problema 
- Criar uma questão de 
partida 

- Conversar com o GEF e 
outros professores da 
escola. 
-Procurar ajuda dos 
professores da unidade 
curricular de Investigação 
Educacional. 

Desde o início do ano letivo 
ate final de Outubro 

Concebe um processo 
integrado de caracterização 
do problema com recurso a 
um quadro teórico de 
referências válido, 
identificando e justificando as 
decisões de ordem 
metodológica, 
nomeadamente os processos 

- Capacidade de 
encontrar bibliografia 
relativa ao tema 

- Dificuldade em 
encontrar informação 
bibliográfica pertinente 

- Pesquisar em várias 
referencias bibliográficas, 
pesquisa na biblioteca da 
FMH 
- Solicitar ajuda aos 
orientadores, a professores 
da área da temática em 
questão. 

Durante os meses de 
Novembro e Dezembro 
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de recolha e tratamento de 
informação  
 

Aplica os procedimentos de 
objetivação do problema 
garantindo as suas 
qualidades gerais de validade 
e fiabilidade  
 

-Capacidade de 
encontrar instrumentos 
de investigação 
 

-Dificuldade em 
encontrar informação 
bibliográfica pertinente 

-Pesquisar em várias 
referencias bibliográficas, 
pesquisa na biblioteca da 
FMH 

Durante os meses de Janeiro 
e Fevereiro 

Propõe um conjunto 
integrado de soluções válidas 
para a superação do 
problema identificado  
 

-Capacidade de tirar 
conclusões da 
investigação 
 

- Dificuldade em 
interpretar os resultados 
obtidos 

-Discussão com os colegas 
do núcleo de estágio 

Durante os meses de Março e 
Abril 

Organiza e avalia uma 
sessão de apresentação do 
estudo à comunidade 
escolar, mobilizando a 
participação ativa dos 
participantes na sua 
discussão  
 

- Capacidade de 
comunicação e 
divulgação 
- Capacidade de 
organização 

- Dificuldade em ser 
totalmente claro e 
objetivo na divulgação 

- Divulgar através de meios 
comunicação. 

Durante o mês de Maio 

Realiza a sessão de 
apresentação do estudo 
garantindo a compreensão da 
sua oportunidade e dos 
procedimentos encetados e 
propostas realizadas  
 

- Capacidade de 
comunicação e 
explicação 

- Dificuldade em ser 
totalmente claro e 
objetivo na 
apresentação 

- Treinar a apresentação. Final de Maio 

No desenvolvimento das 
atividades desta área 
manifesta a capacidade de 
cooperação com os 
diferentes intervenientes, 

- Capacidade de 
comunicar com os 
intervenientes do meu 
processo de ensino-
aprendizagem 

-Dificuldade em 
estabelecer objetivos 
realistas 

-Comunicar regularmente 
com os meus colegas do 
GEF 

Durante todas as fases de 
construção do trabalho 
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num clima de cordialidade e 
respeito, de interajuda e 
sentido crítico, manifestando 
responsabilidade, iniciativa, 
criatividade e adaptabilidade  
 

 -Capacidade de reflexão 

 

 

 

 
Área 3 – Participação na Escola  
 

Objetivos/Competências Capacidades Dificuldades Estratégias Calendarização 

Participa ativamente na 
coadjuvação do planeamento 
e avaliação da atividade de 
treino de um núcleo de 
Desporto Escolar ou de uma 
atividade física alternativa de 
caráter sistemático 
(ocorrência semanal ao longo 
do ano)  
 

- Capacidade de planear 
de acordo com o 
contexto 
 

- Dificuldade em adaptar 
o meu planeamento ao 
planeamento definido 
pelo professor 
responsável   

- Conferencias com o 
professor da modalidade 
- Estudar a modalidade  
 

Durante todo o ano letivo 

Participa ativamente na 
coadjuvação da condução da 
atividade de treino de um 
núcleo de Desporto Escolar 
ou de uma atividade física 

- Capacidade de 
condução do processo 
de treino 

-Dificuldade em 
conduzir o treino em 
função do planeado pelo 
professor responsável 

-Conferencias com o 
professor da modalidade 
 

Durante todo o ano letivo 



16 
 

alternativa de caráter 
sistemático (ocorrência 
semanal ao longo do ano)  
 

Concebe, implementa e 
avalia uma ação de 
intervenção adaptada às 
características e às 
necessidades específicas da 
escola  
 

-Capacidade de 
implementar uma ação 
no contexto escolar 
- Capacidade de 
identificar uma 
necessidade 

- Dificuldade de 
implementar uma ação 
no contexto escolar 

- Conferencias com o GEF Durante todo o ano letivo 

No desenvolvimento das 
atividades desta área 
manifesta a capacidade de 
cooperação com os seus 
pares, num clima de 
cordialidade e respeito, de 
interajuda e sentido crítico, 
manifestando 
responsabilidade, iniciativa, 
criatividade e adaptabilidade  
 

- Capacidade de 
comunicar com os 
intervenientes do meu 
processo de ensino-
aprendizagem 
-capacidade de reflexão 

-Dificuldade em 
estabelecer objetivos 
realistas 

- Comunicar regularmente 
com os meus colegas do 
GEF 

Durante todo o ano letivo 
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Área 4 – Relação com a Comunidade  
 

Objetivos/Competências Capacidades Dificuldades Estratégias Calendarização 

Identifica as principais 
características de uma turma, 
destacando as 
particularidades sociais e 
culturais, psicológicas e de 
aprendizagem dos seus 
elementos, explicitando as 
suas implicações para a sua 
intervenção junto da mesma, 
nomeadamente no âmbito da 
direção de turma e da 
atividade letiva  
 

- Capacidade de realizar 
questionários que retêm 
informação demográfica, 
cultural, e social dos 
alunos. 
- Capacidade de 
procurar informação 
sobre os alunos 

- Dificuldade em 
encontrar informação 
sobre os alunos 

- Construção de 
questionários 
 

Durante o 1º Periodo 

Identifica, aprecia 
criticamente e intervém 
ativamente nas atividades 
inerentes à direção de turma 
e do conselho de turma  
 

- Capacidade em 
comunicar com a diretora 
de turma 
- Capacidade em intervir 
nas atividades da 
direção de turma 

- Desconhecimento de 
algumas tarefas 
relativas à direção de 
turma 

- Participação nas tarefas 
da direção de turma 
 

Durante todo o ano letivo 

No desenvolvimento das 
atividades desta área 
manifesta a capacidade de 
cooperação com os seus 
pares, num clima de 
cordialidade e respeito, de 
interajuda e sentido crítico, 
manifestando 
responsabilidade, iniciativa, 
criatividade e adaptabilidade  

- Capacidade de 
comunicar com os 
intervenientes do meu 
processo de ensino-
aprendizagem 
- Capacidade de reflexão 

Tratar de temas ou 
atividades com as quais 
não conheço 

- Comunicar regularmente 
com a DT 

Durante todo o ano letivo 
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