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Plano Geral de Formação 

 

Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Planeamento 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Garante um 

planeamento do 

período de 

Avaliação Inicial 

(AI) ajustando o 

respetivo 

Protocolo e a 

sua aplicação 

ao contexto da 

turma e aos 

recursos 

espaciais e 

temporais 

disponíveis. 

- Alguns exercícios do PAI (Protocolo de 

Avaliação Inicial), não estavam adequados à 

realidade encontrada na turma, o que carecia de 

adaptações durante o planeamento da aula; 

- As tabelas que estavam no PAI continham 

muitos critérios de observação; 

- Dificuldade na gestão do tempo (relativamente 

ao planeado) na criação de rotinas de aula; 

- Planeamento eficaz das matérias de forma a 

conseguir manter a disciplina na turma; 

- Conseguir recolher informações sobre os 

níveis dos alunos nos jogos desportivos 

coletivos; 

- Auxilio dos colegas 

estagiários na recolha de 

informação sobre o nível 

dos alunos nas 

diferentes matérias; 

- Conversa com outros 

núcleos de estágio sobre 

formas de recolha de 

informação mais 

eficazes; 

- Adequação do PAI, 

com situações critério 

mais exequíveis; 

- Recolha de informações 

no tempo destinado à 

Avaliação Inicial; 

- Diálogo com os 

orientadores de escola e 

faculdade, e com os 

colegas estagiários sobe 

os pontos fortes e fracos 

das aulas; 

- Autoscopias após as 

aulas lecionadas; 

- 1ª Etapa – 

Avaliação 

Inicial, de 17 de 

Setembro a 26 

de Outubro; 

Capacidades 

- Adequação dos exercícios aos grupos de nível 

identificados nas diferentes matérias;  
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Planeamento 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- 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. 

- Dificuldade no 

diagnóstico/prognóstico das 

matérias 

- Planeamento a longo prazo 

tendo em conta a grande 

quantidade de matérias 

- Seleção de matérias e 

sua hierarquização por 

prioridades; 

- Estruturação do trabalho 

tendo em conta a 

diferenciação do ensino; 

- Diálogo com os 

orientadores de escola e 

faculdade, e com os 

colegas estagiários sobe 

os desempenhos dos 

alunos e suas 

potencialidades; 

- Relatório da 1ªEtapa de 

formação 

- Balanços das etapas de 

lecionação; 

- Feedback dos 

orientadores de estágio; 

- Plano anual de turma 

(até ao final do 1ºperiodo) 

- Planos de Etapa (ao 

longo do ano letivo). 

Capacidades 

- Selecionar objetivos terminais 

- Estruturar um trabalho 

contínuo e coerente; 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Planeamento 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Elabora Planos de 

Unidade de Ensino 

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. 

- Identificar os estilos de 

ensino adequados aos alunos; 

- Adequar os objetivos às 

capacidades de todos os 

alunos, nos diferentes níveis; 

- Definição de demasiados 

objetivos para cada aula; 

- Utilização de 

progressões pedagógicas; 

- Pesquisa de exercícios e 

variantes de facilidade e 

de dificuldade para 

diferentes níveis de 

desempenho; 

- Diálogo com os colegas 

de estágio e com os 

orientadores de escola e 

faculdade sobre os 

exercícios propostos; 

- Verificar se os alunos 

atingem os objetivos 

propostos; 

- Autoscopias e diálogo 

com os colegas sobre as 

situações de 

aprendizagem; 

- Ao longo do ano letivo; 

Capacidades 

- Definição de objetivos; 

- Construção de situações de 

aprendizagem adequadas com 

progressões pedagógicas; 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Planeamento 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Garante que as 

decisões dos 

diferentes níveis de 

planeamento 

(Turma, Etapa, 

Unidade de ensino) 

formam entre si uma 

unidade coerente, 

assegurando a 

diferenciação e 

progressão das 

aprendizagens 

necessárias ao 

sucesso dos alunos, 

de acordo com os 

dados da avaliação 

formativa, (inicial e 

contínua) e 

sumativa. 

 

- Explicação dos critérios de 

avaliação formativa aos alunos; 

- Dialogo com os alunos 

sobre a avaliação formativa e 

sumativa; 

- Elaboração e entrega de 

folhas com os critérios de 

avaliação formativa aos 

alunos e encarregados de 

educação; 

- Dialogo com os colegas de 

estágio e orientadores para 

garantir a uniformização do 

processo de avaliação 

formativa; 

- Evolução dos alunos; 

- Autoscopias; 

-Feedbacks dos 

orientadores e colegas de 

estágio; 

- Ao longo do ano 

letivo; 

 

 

 

 

 
Capacidades 

- Justificação do planeamento; 

- Definição da avaliação 

sumativa; 

 



Faculdade de Motricidade Humana 
Estágio de Educação Física – Escola Básica 2, 3 de Alfornelos 

 
Estagiária – Ana Fonseca 

6 

 

 

Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Planeamento 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Manifesta a 

capacidade de planear 

em grupo, cooperando 

com os colegas de 

estágio, do Grupo de 

Educação Física e com 

o Conselho de Turma, 

garantindo a adequada 

antecipação em 

relação à intervenção, 

contribuindo para a 

promoção dum clima 

de cordialidade e 

respeito, de inter-

ajuda, manifestando 

sentido crítico, 

iniciativa e criatividade 

individuais e 

responsabilidade 

profissional. 

 - Observação das aulas 

dos colegas de estágio e 

do orientador de escola; 

- Reuniões de núcleo de 

estágio com e sem 

orientador onde se trocam 

impressões sobre a 

planificação das aulas e 

estratégias a serem 

aplicadas na lecionação; 

- Reuniões de estágio; 

- Preenchimento de fichas 

de observação das aulas 

dos colegas; 

- Ao longo do ano letivo; 

Capacidades 

- Planear em conjunto com o 

restante núcleo de estágio 

- Boa relação entre núcleo de 

estágio, orientador da escola 

e restante núcleo de 

Educação Física. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Avaliação 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo 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, 

critérios e condições 

de utilização dos 

mesmos, garantindo 

que formam entre si 

um todo coerente. 

- Conseguir observar todos os 

critérios de êxito selecionados 

para a avaliação inicial; 

- Conseguir reter as 

informações acerca do 

desempenho dos alunos 

observadas ao longo da aula; 

- Perceber o ritmo de 

aprendizagem nas diferentes 

matérias de todos os alunos 

para poder prognosticar 

eficazmente o nível dos 

alunos; 

- Simplificação das 

grelhas de observação da 

AI;  

- Auxilio dos colegas 

estagiários na recolha de 

informação sobre o 

desempenho dos alunos; 

- Preenchimento das 

fichas de observação ao 

longo da aula ou 

imediatamente após a 

aula; 

- Reuniões de núcleo de 

estágio com e sem 

orientador onde se trocam 

impressões sobre o 

desempenho dos alunos 

de forma a poder fazer 

uma correta avaliação do 

aluno; 

- Periodicamente ir 

atualizando os dados 

relativamente ao 

desempenho dos alunos 

tendo em conta a sua 

evolução ao longo das 

aulas; 

- Ao longo do ano letivo; 

Capacidades 

- Construção de instrumentos 

de avaliação. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Avaliação 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- 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. 

- Selecionar de entre os 

critérios e indicadores os mais 

representativos de cada nível 

- Fixar os nomes dos alunos; 

- Dificuldade em reter as 

informações do desempenho 

dos alunos observadas ao 

longo da aula; 

- Prognosticar o nível de 

desempenho dos alunos após 

o seu diagnóstico. 

- Utilização de grupos de 

nível, o que permite 

diferenciar o ensino com 

vista à aprendizagem de 

todos os alunos; 

- Auxilio dos colegas 

estagiários na recolha de 

informação sobre o 

desempenho dos alunos; 

- Criação de grelhas de 

observação com os 

critérios mais significativos 

de cada nível; 

- Recolha de informações 

acerca do desempenho 

dos alunos durante a AI; 

- Autoscopias e diálogo 

com os colegas sobre as 

situações de 

aprendizagem; 

- Comparação dos 

resultados das minhas 

fichas de observação com 

as dos outros estagiários; 

 

- Durante a AI (de 17 de 

Setembro até 1 de 

Novembro). 

Capacidades 

- Definição de prioridades; 

- Formação de grupos; 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Avaliação 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- 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. 

- Transmitir a informação 

recolhida aos alunos e seus 

encarregados de educação; 

- Variar as formas de avaliação 

formativa; 

- Pesquisar meios mais 

variados de avaliação 

formativa e selecionar os 

mais adequados a cada 

atividade; 

- Elaborar fichas com os 

resultados da avaliação 

formativa e fornece-las 

aos alunos e 

encarregados de 

educação; 

- Verificar se os meios de 

avaliação formativa estão 

adequados aquando a sua 

utilização nas diferentes 

atividades; 

- Autoscopias e diálogo 

com os colegas e 

orientadores de estágio 

sobre as formas de 

avaliação selecionadas; 

- Ao longo do ano letivo; 

Capacidades 

- Construção de grelhas de 

avaliação formativa; 

- Planear os momentos de 

avaliação formativa; 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Avaliação 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Utiliza os 

procedimentos de 

avaliação sumativa 

justificando o seu 

resultado em função 

das áreas de 

extensão e normas 

de referência para a 

definição do sucesso 

em Educação em 

Física. 

- Dificuldade em conseguir 

recolher informações válidas 

dos desempenhos dos todos 

os alunos; 

- Treinar a recolha de 

informação do 

desempenho dos alunos 

através da avaliação 

formativa; 

- Reuniões de núcleo de 

estágio com e sem 

orientador onde se trocam 

impressões sobre o 

desempenho dos alunos 

de forma a poder fazer 

uma correta e justa 

avaliação do aluno; 

- Autoscopias e diálogo 

com os colegas e 

orientadores de estágio 

sobre as formas de 

avaliação selecionadas; 

- Ao longo do ano letivo; 

Capacidades 

- Conhecimento das 

recomendações sobre 

avaliação sumativa dos PNEF 

e das normas de avaliação da 

escola; 

- Elaboração de instrumentos 

de avaliação sumativa; 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Avaliação 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- No desenvolvimento 

das atividades desta 

área manifesta 

cooperação com os 

diferentes 

intervenientes, num 

clima de cordialidade 

e respeito, de inter 

ajuda e sentido 

crítico, manifestando 

responsabilidade, 

iniciativa, criatividade 

e adaptabilidade. 

 - Estar preparado para 

adaptar as situações 

planeadas à realidade que 

se apresenta nas aulas; 

- Reuniões de núcleo de 

estágio com e sem 

orientador e com outros 

núcleos 

- Ao longo do ano letivo; 

Capacidades 

- Planear em conjunto com o 

restante núcleo de estágio 

- Boa relação entre núcleo de 

estágio, orientador da escola e 

restante núcleo de Educação 

Física. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo 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 

princípios 

pedagógicos e 

procedimentos 

didáticos. 

- Introduzir novos estilos de 

ensino para poder promover 

uma aprendizagem mais 

autónoma dos alunos; 

- Fazer a gestão do material de 

forma a otimizar a gestão da 

montagem e arrumação do 

mesmo; 

- Gerir muitas estações ao 

mesmo tempo; 

- Implementação de rotinas 

organizativas; 

- Rever a bibliografia 

alusiva aos estilos de 

ensino; 

- Observação de aulas do 

orientador para perceber 

os melhores 

procedimentos para 

estabelecer rotinas 

organizativas; 

- Racionalizar a utilização 

do material nas diferentes 

aulas; 

- Evolução dos alunos; 

- Verificação do 

cumprimento das rotinas 

ao longo das aulas; 

- Diálogo com os 

orientadores de escola e 

faculdade, e com os 

colegas estagiários sobe 

os pontos fortes e fracos 

da aula; 

- Ao longo do ano letivo; 

Capacidades 

- Ensino diferenciado 

consoante os diferentes 

grupos de nível; 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Utiliza e justifica os 

procedimentos de 

informação sobre as 

atividades da aula de 

modo a assegurar a 

sua compreensão 

pelos alunos. 

- Fazer a seleção dos aspetos 

críticos mais importantes, sem 

se tornar demasiado exaustivo; 

- Conseguir explicar as 

componentes críticas dos 

exercícios numa linguagem 

acessível aos alunos; 

- Proceder ao 

questionamento dos 

alunos após a explicação 

para verificar se as 

componentes essenciais 

ficaram retidas; 

- Durante o planeamento 

indicar os pontos críticos e 

destacar palavras-chave 

para a explicação dos 

exercícios; 

- Utilização dos alunos 

como agentes de ensino; 

- Constante procura de 

informação acerca das 

matérias onde tenho 

menos conhecimentos, de 

forma a garantir o seu 

domínio durante a sua 

lecionação; 

- Reação dos alunos à 

explicação dos exercícios; 

- Autoscopias; 

- Durante o 

questionamento verificar 

se os alunos focam os 

pontos fundamentais;  

- Dialogo com os colegas 

de estágio e com os 

orientadores de estágio; 

- Ao longo do ano letivo; 

Capacidades 

- Exposição da matéria de 

forma concisa; 

- Utilização de demonstração 

na explicação dos exercícios; 

- Utilização do questionamento 

para reforçar o que foi 

aprendido na aula e rever oque 

foi lecionado; 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- 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 fornecer 

feedback de qualidade; 

- Fechar o ciclo de feedback; 

- Capacidade de fornecer 

feedbacks à distância 

mantendo-me muito focada no 

grupo de alunos onde me 

encontro; 

- Circulação pelo espaço de 

aula; 

- Constante procura de 

informação acerca das 

matérias que menos 

domino, de forma a 

garantir o seu domínio 

durante a lecionação; 

- Disposição adequada do 

material de forma a 

facilitar a circulação pelo 

espaço; 

- Circular mais pelas 

estações; 

- Fornecer mais feedbacks 

à distância para garantir o 

controlo das atividades e 

a motivação dos alunos; 

- Observar o 

comportamento do aluno 

após o fornecimento do 

feedback para verificar se 

o aluno progrediu; 

- Dialogo com os colegas 

de estágio e com os 

orientadores de estágio; 

- Autoscopias; 

- Ao longo do ano letivo; 

Capacidades 

- Projeção de voz; 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- 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.  

- Conseguir manter a turma em 

silêncio durante a instrução 

inicial, uma vez que a turma é 

bastante agitada; 

- Capacidade de não alterar a 

minha reação para com os 

restantes elementos da turma 

quando alguns alunos repetem 

comportamentos desviantes; 

- Manter o nível de motivação 

de todos os alunos 

(principalmente dos alunos 

mais agitados); 

- Estabelecimentos de 

rotinas organizativas 

durante a aula que 

facilitem a fluidez da aula; 

- Ficar em silêncio (em 

vez de gritar) até os 

alunos se acalmarem; 

- Aos poucos vou 

ganhando empatia com a 

turma; 

- Criar situações 

desafiantes para os 

alunos que evitem os 

comportamentos de 

desvio; 

- Reforçar as normas de 

comportamento na sala de 

aula; 

- Pedir ao aluno desviante 

que reflita sobre a sua 

atitude; 

- Verificar o número de 

ocorrências de casos de 

indisciplina;  

- Dialogo com os colegas 

de estágio e com os 

orientadores de estágio; 

- Ao longo do ano letivo; 

Competências 

- Planeamento das aulas 

potenciando ao máximo o 

tempo de prática; 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- 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. 

- Como a turma é agitada e 

bastante barulhenta, sinto 

necessidade de parar a 

instrução para chamar a 

atenção de alguns alunos; 

- Deixar os alunos nas 

diferentes estações em 

autonomia, uma vez que 

dispersam a sua atenção muito 

rapidamente; 

- Conquistar alguns alunos; 

- Impedir que alguns alunos 

trocem dos colegas menos 

aptos; 

- Felicitar os 

comportamentos positivos 

nas aulas; 

- Utilização de jogos de 

cooperação entre os 

elementos do grupo; 

- Atribuição de funções 

aos alunos; 

- Ter em atenção a 

afinidade entre os 

elementos dos grupos 

aquando da sua 

construção; 

- Construir laços de 

confiança com os alunos 

que se encontram mais 

afastados de mim; 

- Observar os laços entre 

a turma; 

- Dialogo com os colegas 

de estágio e com os 

orientadores de estágio; 

- Autoscopias; 

- Ao longo do ano letivo; 

Competências 

- Relação positiva com a 

maioria da turma; 

- Construção de atividades 

desafiantes que motivem os 

alunos nas diversas 

modalidades; 

- Reforçar os comportamentos 

positivos dos alunos nas aulas; 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- No decurso da aula, 

realiza a gestão do 

conteúdo das tarefas 

de aprendizagem 

garantindo o seu 

ajustamento às 

necessidades de 

aprendizagem 

reveladas pelos 

alunos. 

- Rapidamente alterar a 

situação de aprendizagem 

aquando detetadas as 

situações desajustadas; 

- Durante o planeamento, 

construir mais situações 

de aprendizagem que 

visem mais variáveis de 

facilidade e de dificuldade; 

- Desempenho dos alunos 

no decorrer dos 

exercícios; 

- Dialogo com os colegas 

de estágio e com os 

orientadores de estágio; 

- Autoscopias; 

- Ao longo do ano letivo; 

Competências 

- Utilização de progressões 

pedagógicas para as 

diferentes matérias; 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- 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 verbalizar 

alguns acontecimentos 

decorridos na aula; 

- Verificar o comportamento 

dos alunos e do professor em 

simultâneo; 

- Pesquisa bibliográfica 

sobre a vertente didática; 

- Dialogo com os colegas 

de estágio e com os 

orientadores de estágio; 

- Gravação das aulas para 

verificar a evolução; 

- Autoscopias; 

- Análise das aulas 

gravadas; 

- Ao longo do ano letivo; 

Competências 

- Capacidade de utilização de 

sistemas de observação; 

- Utilizar as críticas para 

melhorar as minhas aulas e a 

forma como ensino; 

- Relacionamento positivo com 

os colegas e orientadores. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- 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. 

- Conseguir cumprir sempre o 

planeado para sessões de 

ensino, por vezes por ter 

demasiados objetivos ou então 

por fazer uma má gestão do 

tempo de aula; 

- Dialogo com os colegas 

de estágio e com os 

orientadores de estágio; 

- Autoscopias; 

 

- Ao longo do ano letivo; 

Competências 

- Boa relação entre núcleo de 

estágio, orientador da escola e 

restante núcleo de Educação 

Física; 
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Identifica um problema do 

grupo/departamento/escola 

e argumenta a sua 

pertinência contextual 

(reportada à dinâmica da 

escola em que se integra). 

- Identificação de um 

problema pertinente de 

investigar; 

- Conhecimento da 

realidade escolar; 

- Questionamento dos 

órgãos de gestão da 

escola; 

- Utilização da disciplina 

de Investigação 

Educacional, do 

mestrado, para ajudar a 

elaborar um projeto 

conciso; 

- Aprovação do tema 

escolhido; 

- Análise da temática e 

seu desenvolvimento 

com os orientadores de 

estágio e professores da 

Faculdade; 

- Até ao final do 1º 

Período; 

Competências 

- Capacidade de trabalhar em 

grupo, quer com os restantes 

membros do estágio quer 

com a comunidade escolar; 
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Concebe um 

processo integrado 

de caracterização do 

problema com 

recurso a um quadro 

teórico de referência 

válido, identificando e 

justificando as 

decisões de ordem 

metodológica, 

nomeadamente os 

processos de recolha 

e tratamento de 

informação. 

- Definição do quadro teórico 

- Escolher os métodos de 

tratamento estatístico mais 

adequados; 

- Esclarecimento de 

dúvidas com o professor 

da disciplina de 

Investigação Educacional 

(Prof. José Alves Diniz); 

- Dialogo com o Prof. 

Adilson Marques sobre os 

melhores métodos 

estatísticos a utilizar; 

- Falar com a responsável 

pelo Departamento de 

Expressões do 

agrupamento de 

Alfornelos (Pro. Elsa) para 

definir a população e 

amostra do estudo; 

 

- Feedback dos Prof. 

Alves Diniz e Adilson 

Marques, e 

coordenadores de estágio; 

- Evolução do trabalho de 

investigação; 

- Até ao final da 1ªEtapa 

de Formação; 

Competências 

- Facilidade na caracterização 

do problema;  

- Definir a literatura adequada; 
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Aplica os 

procedimentos de 

objetivação do 

problema garantindo 

as suas qualidades 

gerais de validade e 

fiabilidade. 

 - Procurar bibliografia 

relativa ao nosso tema; 

- Ir às escolas primárias 

do agrupamento escolar 

introduzir o nosso estudo 

e distribuir os 

questionários; 

- Feedback dos 

orientadores de estágio; 

- Evolução do trabalho de 

investigação; 

- Até a final da 1ªEtapa de 

Formação; 

Competências 

- Construção dos instrumentos 

a aplicar; 

- Aplicação dos instrumentos; 
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Propõe um conjunto 

integrado de soluções 

válidas para a 

superação do 

problema identificado. 

- Propor soluções que possam 

ser aplicadas tendo em conta o 

contexto da escola e do 

agrupamento; 

- Pesquisa bibliográfica 

sobre o tema; 

- Falar com professores 

especialistas sobre o tema 

(Professora Isabel Bayo e 

Professor José Alves 

Diniz); 

- Feedback do diretor do 

agrupamento, professores 

das escolas primárias e 

da escola de Alfornelos e 

orientadores de estágio; 

- Até dia 10 de Abril de 

2013; 

Competências 

- Realizar um momento de 

brainstorming em grupo 

- Argumentar sobre a validade 

e logica das soluções 

apresentadas; 

 

 

Alterado a 27 de maio de 2013.
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Organiza e avalia 

uma sessão de 

apresentação do 

estudo à comunidade 

escolar, mobilizando 

a participação dos 

presentes na 

discussão. 

- Conseguir selecionar a 

principal informação a 

transmitir na sessão de 

apresentação; 

- Moderar a sessão de 

debate; 

- Encontrar o local mais 

indicado para realizar a 

sessão de apresentação; 

- Construção de um poster com o 

resumo do trabalho e sua 

apresentação à comunidade no 9º 

CNEF como pré-apresentação; 

- Treinar várias vezes a apresentação 

em grupo; 

- Organizar um momento de lanche 

convívio para poder falar 

informalmente com os convidados; 

- Convidar os participantes através 

das redes sociais, email e 

pessoalmente;  

- Convidar uma professora 

especialista (professora Isabel Bayo 

Lopes) para apresentar os seus 

estudos à comunidade no sentido de 

completar o nosso trabalho; 

- Apresentar previamente o trabalho 

aos orientadores para obter feedback 

sobre os aspetos a melhorar; 

- Feedback do 

diretor, professores, 

orientadores e 

participantes, 

através do 

preenchimento de 

uma folha de 

avaliação da 

sessão; 

- 10 de Abril de 2013; 

Competências 

- Conhecimento acerca da 

temática abordada devido 

ao envolvimento na 

elaboração do trabalho de 

investigação; 

 

 

Alterado a 27 de maio de 2013.
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Realiza a sessão de 

apresentação do 

estudo garantindo a 

compreensão da sua 

oportunidade e dos 

procedimentos 

encetados e 

propostas realizadas. 

- Algum nervosismo no 

momento da apresentação da 

informação; 

- Apresentar a informação de 

forma concisa; 

- Aplicar questionário de 

apreciação aos 

professores participantes; 

- Feedback dos 

orientadores e 

participantes, através do 

preenchimento de uma 

folha de avaliação da 

sessão; 

- Balanço individual; 

- 10 de Abril de 2013; 

Competências 

- Capacidade de trabalhar em 

grupo; 

- Capacidade de transmitir 

confiança na informação 

transmitida; 

 

Alterado a 27 de maio de 2013.
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- 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. 

 - Utilização das aulas de 

Investigação Educacional 

para progredir na 

elaboração do Projeto de 

Investigação; 

-Reunir com o núcleo de 

estágio e orientadores 

para delinear metas de 

trabalho; 

-Feedback dos 

orientadores de estágio e 

professores da faculdade; 

- Evolução do trabalho de 

investigação; 

- Ao longo do ano letivo. 

Competências 

- Capacidade de trabalhar em 

cooperação com os elementos 

do núcleo de estágio; 

- Facilidade de comunicação 

com os professores da 

faculdade; 

 



Faculdade de Motricidade Humana 
Estágio de Educação Física – Escola Básica 2, 3 de Alfornelos 

 
Estagiária – Ana Fonseca 

27 

 

Área 3 – Participação na Escola 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Participa ativamente 

na coadjuvação do 

planeamento e 

avaliação da 

atividade de um 

núcleo de Desporto 

Escolar ou de uma 

atividade física 

alternativa de 

carácter sistemático 

(ocorrência semanal 

ao longo do ano). 

- Uma vez que ainda não 

existe calendário competitivo, 

é difícil fazer um planeamento 

anual das atividades; 

- Pouco domínio do 

planeamento de treinos de 

basquetebol tendo em conta a 

preparação para as 

competições; 

- Planeamento treino a 

treino; 

- Pesquisa bibliográfica 

sobre o basquetebol; 

- Diálogos com a 

responsável do núcleo de 

basquetebol (Prof.ª 

Isabel); 

- Observar treinos da 

modalidade de 

basquetebol em clubes; 

- Feedback dos alunos; 

- Feedback da professora 

Isabel;  

- Autoscopias das 

sessões de treino; 

- Ao longo do ano letivo; 

Competências 

- Cooperação com a 

professora responsável pelo 

núcleo de basquetebol, 

participando ativamente nas 

atividades apresentadas; 
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Área 3 – Participação na Escola 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Participa ativamente 

na coadjuvação da 

condução da 

atividade de um 

núcleo de Desporto 

Escolar ou de uma 

atividade física 

alternativa de 

carácter sistemático 

(ocorrência semanal 

ao longo do ano). 

- Fornecer feedbacks mais 

específicos ao longo do jogo 

formal; 

- Diálogos com a 

responsável do núcleo de 

basquetebol (Prof. Isabel); 

- Observar treinos da 

modalidade de 

basquetebol em clubes; 

- Análise das sessões em 

conjunto com a 

responsável pelo núcleo; 

- Autoscopias das 

sessões de treino; 

- Ao longo do ano letivo; 

Competências 

- Manter as alunas motivadas; 

- Cooperação com a 

professora responsável pelo 

núcleo de basquetebol, 

participando ativamente nas 

atividades apresentadas; 
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Área 3 – Participação na Escola 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Concebe, 

implementa e 

avalia uma ação 

intervenção 

adaptadas às 

necessidades 

específicas da 

escola. 

- Conseguir arranjar uma solução 

caso as condições climáticas 

sejam adversas; 

- Conseguir organizar a semana 

inteira com lógica e coerência de 

forma a conseguir realizar as 

atividades todas; 

- Estabelecer os critérios para a 

participação dos alunos das 

diferentes modalidades 

- Questionar os 

professores de EF sobre 

as atividades que 

costumam ser 

organizadas nos anos 

anteriores; 

- Ir ao Jamor questionar 

sobre a possibilidade de 

realizar uma visita às suas 

instalações e preços; 

- Marcar atempadamente 

a semana para tratar das 

autorizações dos alunos, 

autocarro, e outras 

questões de logística; 

- Deixar os quadros 

competitivos impressos e 

material preparado no dia 

anterior para o dia 

seguinte; 

- Divulgar a semana á 

comunidade escolar; 

- Entrevistas de 

apreciação aos 

professores de EF que 

participaram; 

- Feedback dos alunos, 

professores de EF e 

orientadores; 

- Balanço individual da 

semana; 

 

- Semana de 08 a 11 de 

Abril; 

Competências 

- Boa capacidade de trabalhar em 

grupo; 

- Domínio do conteúdo das 

provas que se vão realizar para 

saber o que é necessário em 

cada atividade; 

- Experiência de organização de 

competições em atividades 

anteriores no estágio; 

 

Alterado a 27 de maio de 2013.
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Área 3 – Participação na Escola 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- No desenvolvimento 

das atividades desta 

área manifesta a 

capacidade de 

cooperação com os 

seus pares, num 

clima de cordialidade 

e respeito, de inter-

ajuda e sentido 

crítico, manifestando 

responsabilidade, 

iniciativa, criatividade 

e adaptabilidade. 

 - Diálogos com a 

responsável do núcleo de 

basquetebol (Profª. 

Isabel); 

- Dialogo com os colegas 

de estágio e com os 

orientadores de estágio; 

- Projeto de desporto 

escolar; 

- Feedback da professora 

responsável pelo núcleo 

de basquetebol; 

- Autoscopias das 

sessões de treino; 

-Ao longo do ano letivo; 

Competências 

- Cooperação com a 

professora responsável pelo 

núcleo de basquetebol, 

participando ativamente nas 

atividades apresentadas; 

- Conferência com a prof.ª 

Isabel durante os treinos sobre 

a adaptação dos exercícios às 

alunas; 
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Área 4 – Relações com a Comunidade 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo 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. 

- Conseguir recolher todas as 

informações necessárias para 

a caracterização da turma 

apenas nas aulas de 

Educação Física; 

- Documentos relativos ao 

percurso educativo dos 

alunos; 

- Dialogo com os alunos 

ao longo das aulas; 

- Observação dos 

comportamentos dos 

alunos e laços entre os 

pares ao longo das aulas; 

- Aplicar um teste 

sociométrico; 

- Estudo de turma; 

- Apresentação do estudo 

de turma; 

- Apresentação no dia de 

concelho de turma para 

atribuição de notas do 1º 

Período; 

Competências 

- Recolha de informações 

sobre o processo de 

aprendizagem dos alunos; 

- Conhecimento da turma, 

resultado da observação dos 

alunos ao longo da aula de EF; 

- Cooperação com a diretora 

de turma; 
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Área 4 – Relações com a Comunidade 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Identifica, aprecia 

criticamente e 

intervém ativamente 

nas atividades 

inerentes à direção 

de turma e do 

conselho de turma. 

- Desconhecimento das tarefas 

de direção de turma; 

- Desconhecimento das tarefas 

inerentes aos concelhos de 

turma; 

- Colaborar com o diretor 

de turma em todas as 

tarefas inerentes à direção 

de turma; 

- Colaboração na 

preparação das reuniões 

relativas à turma 

(concelho de turma e 

pais); 

  

- Dialogo com a DT; 

- Dialogo com os colegas 

de estágio e com os 

orientadores de estágio; 

- Relatório de 

Acompanhamento de 

Direção de Turma; 

- Ao longo do ano letivo; 

Competências 

- Rápida aprendizagem das 

diferentes tarefas de direção 

de turma; 

- Disponibilidade para auxiliar 

a DT nas suas funções perante 

a turma; 
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Área 4 – Relações com a Comunidade 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- No desenvolvimento 

das atividades desta 

área manifesta a 

capacidade de 

cooperação com os 

seus pares, num 

clima de cordialidade 

e respeito, de inter-

ajuda e sentido 

crítico, manifestando 

responsabilidade, 

iniciativa, criatividade 

e adaptabilidade. 

 - Dialogo com a DT;  

- Acompanhar o processo 

de direção de turma 

(horário de atendimento 

dos encarregados de 

educação e horário de 

direção de turma); 

- Estudo de turma; 

- Projeto de direção de 

turma; 

- Relatório de 

Acompanhamento de 

Direção de Turma; 

- Ao longo do ano letivo; 

Competências 

- Capacidade de trabalhar em 

cooperação com o diretor de 

turma; 

- Facilidade de comunicação a 

DT; 

 

 


