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Resumo 

Este Relatório Final tem como base o processo de Estágio Pedagógico desenvolvido no 

ano letivo de 2012/2013, o qual se insere no Mestrado em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário.  

 

Este estágio ocorreu na Escola Secundária Braamcamp Freire, Pontinha. Esta atividade 

teve como referência o Guia de Estágio Pedagógico de 2012/2013, o qual integra, de 

forma explícita, objetivos gerais e específicos relativamente a apenas uma área de 

intervenção, Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem. 

 
Lecionei a disciplina de Educação Física a uma turma de 7º ano. Foi uma experiência rica 

numa perspectiva de formação profissional, pela variedade de situações imponderáveis 

que ocorreram e pelas aprendizagens por que passei que me permitiram melhorar, 

através da aquisição de algumas competências e reformulação de outras.  

Ao longo do relatório são referidas as capacidades adquiridas, as tarefas realizadas e as 

estratégias aplicadas, evidenciando a constante preocupação na evolução e sucesso dos 

alunos.  
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Abstract 

This Final Report is based on the process of Teacher Training developed in academic 

year 2012/2013, which is part of the Master in Teaching Physical Education in Primary 

and Secondary Education. 

This stage was in high school Braamcamp Freire, Pontinha. This activity had reference to 

the Teacher Training Guide for 2012/2013, which integrates explicitly, goals and 

objectives with respect to only one area of intervention, Organization and Management of 

Teaching and Learning. 

Taught the discipline of Physical Education to a group of 7th grade. It was a rich 

experience from the perspective of training, the variety of situations that have occurred, 

and the imponderables learning that I experienced that enabled me to improve, through 

the acquisition of certain skills and reformulation of others. 

Throughout the report are referred to their achievements, the tasks performed and the 

strategies applied, showing constant concern in the evolution and success of students. 
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1. Introdução 

O Relatório Final de Estágio é sustentado por conteúdos que provêm de análises e 

reflexões efetuadas ao longo do ano, essencialmente nas primeira, segunda e terceira 

etapas de formação do estágio de formação, inserido no segundo ano do Mestrado em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário,  

“Estes relatórios devem ser entendidos como elementos estruturantes do 

relatório Final de Estágio. O conjunto de análises e reflexões neles contidos vai 

edificando a construção do Relatório Final. (…) Devem apreciar o 

desenvolvimento do seu projeto de formação, refletindo-se sobre os efeitos dos 

processos formativos no seu desenvolvimento pessoal e profissional.” (Guia de 

Estágio, 2012, p.4) 

Assim, através deste balanço tentarei demonstrar o trabalho efetuado em torno das 

competências desenvolvidas, num caminho de constante aprendizagem, de constante 

troca de experiências com diversos intervenientes que permitiram a minha evolução 

enquanto pessoa e profissional de Educação Física. Espero também que os meus 

contributos tenham sido úteis e relevantes.  

O Relatório inicia-se com uma contextualização indicando as principais características da 

escola, do Grupo de Educação Física e da turma sobre as quais foram desenvolvidas as 

atividades de leccionação. De seguida é realizada uma reflexão crítica sobre todo o 

percurso no Estágio, refletindo criticamente sobre a Área 1, tendo como referência as 

competências do Guia de Estágio 2012 (Anexo 1). A análise realizada assenta numa 

descrição das atividades do Estágio, sendo refletidas e fundamentadas as estratégias e 

decisões tomadas, com o intuito de ultrapassar as dificuldades perspectivadas ao longo 

do ano letivo e optimizar o processo ensino-aprendizagem.  

 

A Avaliação Formativa assumiu-se como uma estrutura fundamental no processo ensino-

aprendizagem coerente e contínuo. Ao longo do Estágio Pedagógico (EP) aprendi e 

desenvolvi competências na aplicação da Avaliação Formativa (AF), fosse na análise e 

adequação das estratégias para provocar as aprendizagens em cada um dos alunos, 

fosse também na definição e alcance dos objetivos ao longo das diversas etapas de 

formação.  
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O Relatório termina com uma breve reflexão sobre a globalidade do Estágio e a sua 

influência na minha formação pessoal e profissional, onde procurarei projetar as 

necessidades de desenvolvimento para a minha carreira. 
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2. Contextualização 

 

 “A escola em mudança… 

…um futuro a construir, uma ideia a transformar em ação.”  

(Projeto Educativo da Escola Secundária Braamcamp Freire, 2012, p.2) 

 

O Projeto Educativo de Escola (PEE) (Anexo 2) para o quadriénio 2009 a 2013 é regido 

por princípios bem definidos para que toda a comunidade escolar possa usufruir de um 

contexto promotor de um desenvolvimento completo em que estão presentes valores 

como respeito, verdade e eficiência.  

O Plano Anual de Atividades (PAA) vai ao encontro dos objetivos propostos no PEE, 

envolvendo toda a comunidade escolar com uma grande preocupação em partilhar as 

experiências e desafios, e desenvolver capacidades numa perspetiva de cidadania. Estes 

objetivos têm metas claras e pretendem que todos os alunos desta escola tenham 

condições para crescerem e alcançarem uma educação com qualidade e inovação. 

 

 

2.1. O Meio Envolvente 

 

A Escola Secundária Braamcamp Freire (ESBF) localiza-se na freguesia de Pontinha, 

concelho de Odivelas. O concelho de Odivelas situa-se na área metropolitana de Lisboa 

e é composto por sete freguesias: Caneças, Famões, Odivelas, Olival Basto, Pontinha, 

Póvoa de Santo Adrião e Ramada. A freguesia da Pontinha localiza-se na fronteira do 

concelho de Odivelas com os municípios de Lisboa, Amadora e Sintra.  

Nos finais do século XIX, grande parte dos bairros da atual freguesia da Pontinha 

estavam adstritos administrativamente à freguesia de Carnide. Esta situação modificou-

se no século XX, com a integração da Pontinha na freguesia de Odivelas e a sua 

incorporação no Concelho de Loures. Em 1984, foi criada a freguesia da Pontinha e em 

dezembro de 1998 Odivelas tornou-se sede de Concelho, ao qual a freguesia da 

Pontinha foi anexada. 

A freguesia da Pontinha, com uma área de 4,78 Km2, e cerca de 23.233 habitantes 

residentes, converteu-se numa localidade de forte concentração urbana, devido à 

proximidade de Lisboa. O povoamento de grande parte da freguesia da Pontinha surgiu 

espontaneamente, alheio à ação ou intervenção do poder central e sem projetos de 
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urbanização. A Pontinha começou a crescer em meados do século XX com população 

proveniente do interior do país, nomeadamente das regiões da Beira Alta, Trás-os-

Montes e Alentejo. Este crescimento urbano acentuou-se na década de 70, com a fixação 

de população alógena oriunda de Lisboa e população proveniente dos PALOP e, mais 

recentemente do Brasil, China e países do leste europeu. 

O espaço da Pontinha, outrora zona rural povoada por quintas como a Quinta da 

Pontinha, a Quinta da Paiã e a Quinta da Boa Vista ou do Falcão, foi invadido pelo betão 

e os campos agrícolas cederam à pressão urbanística e deram lugar a urbanizações com 

grandes carências de equipamentos e infraestruturas. Estas carências são visíveis, 

particularmente, nos bairros de habitação social Mário Madeira, Menino de Deus, Santa 

Maria, Capela e Urmeira. A freguesia é ainda composta por quinze bairros de génese 

ilegal que têm vindo a ser recuperados e legalizados, constituindo atualmente zonas de 

expansão e fixação dos novos residentes. 

Em suma, a região da Pontinha é uma zona de nítidas características de «dormitório» da 

cidade de Lisboa. Grande parte da população ativa trabalha no sector terciário, sobretudo 

no comércio, serviços de restauração e na construção civil. Existem também pequenas e 

médias indústrias no ramo da borracha, metalomecânica, colas, confeções, mármores e 

tinturarias.  

 

2.2. Caracterização da Escola 

 

A Escola Secundária Braamcamp Freire situa-se na rua Dr. Gama Barros, na freguesia 

da Pontinha, concelho de Odivelas, distrito de Lisboa. 

Inicialmente, a Escola tinha a designação de Escola Secundária da Pontinha. Foi 

inaugurada em 22 de setembro de 1986, tendo as aulas começado em novembro. A partir 

desse momento, a construção de um pavilhão gimnodesportivo foi o objetivo principal de 

todos os órgãos de gestão desta escola e uma das maiores aspirações dos seus alunos. 

Esse pavilhão foi inaugurado em 12 de setembro de 2000. 

Nos inícios da década de 90, começaram a funcionar cursos noturnos (3º Ciclo do Ensino 

Básico e Ensino Secundário), que funcionaram até 2002 – altura em que foram extintos 

por ordem da tutela. 

O processo de atribuição de patrono à Escola iniciou-se em 23 de janeiro de 1991, tendo 

sido escolhida, após auscultação da comunidade escolar, a figura de Braamcamp Freire, 

nascido no concelho de Loures. Esta individualidade notabilizou-se como político e 
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historiador, foi Presidente da Sociedade de Geografia e da Academia das Ciências, assim 

como primeiro Presidente da Câmara Municipal de Loures, tendo sido também 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, da Assembleia Nacional Constituinte e do 

Senado. Este processo ficou concluído em 1994, passando a escola a denominar-se 

ESCOLA SECUNDÁRIA BRAAMCAMP FREIRE. 

 

 

2.2.1. Recursos Humanos 

 

2.2.1.1. Alunos 

 

A população escolar deste estabelecimento de ensino é atualmente composta por cerca 

de 910 alunos, cujas idades estão compreendidas entre os 11 e os 24 anos. Importa 

realçar o facto de a média de idades dos cursos profissionais ser mais elevada que a 

encontrada no 12º ano do ensino regular, o mesmo se verificando com os Cursos de 

Educação e Formação (CEF), relativamente ao 9º ano. Quanto à distribuição dos alunos 

por ano de escolaridade, verifica-se um equilíbrio entre o número de alunos do básico e 

do secundário, sendo respetivamente 46% e 54%. 

 

2.2.1.2. Pessoal Docente e Não-Docente 

 

O corpo docente é constituído por cerca de 125 professores, sendo 106 do quadro de 

escola. A maioria do pessoal docente deste estabelecimento tem idades compreendidas 

entre os 51 – 60 anos, sendo que 41% são do sexo masculino e 21% do sexo feminino.  

O corpo não-docente é constituído por 26 assistentes operacionais, com idades 

compreendidas entre os 41 – 50 anos, sendo que 12% são do sexo masculino e 88% do 

sexo feminino. 

 

 

2.2.2. Atividade escolar 

 

É imprescindível conhecer o Plano Anual de Atividades (PAA), para programar e executar 

as atividades que se desenvolvem na escola durante o ano letivo, pois é o documento 

orientador da atividade escolar ao longo do ano letivo. É também um instrumento de 

desenvolvimento e aprofundamento extracurricular, de operacionalização do Projeto 
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Educativo de Escola (PEE), com grande envolvimento dos departamentos e pelos 

diversos projetos transversais e organismos pedagógicos da escola. O Gabinete de Apoio 

ao Aluno (GAA) é um espaço aberto a todos os alunos, que integra a Provedoria, a 

Tutoria e as Salas de Estudo, o Projeto «Promoção da Disciplina e de Gestão de 

Conflitos» e o Projeto «Cooperar para o Sucesso». Para além destas vertentes, 

disponibiliza também um espaço de atendimento no âmbito da Educação para a 

Saúde/Educação Sexual promovido pelo Projeto «Educação para a Saúde». Para além 

dos projetos referidos anteriormente também se encontram em funcionamento os 

projetos e clubes que a seguir se apresentam: Laboratório de Ciência ao Vivo, Desporto 

Escolar, Clube de Saúde e Fitnessgram (CSF), Clube do Ambiente, Clube de Esperanto – 

Akel, Clube de Inglês, Escola Saudável do Núcleo Europeu, Clube de Poesia/Escrita 

Criativa, CET7 (Clube da Escrita e do Teatro 7), Projeto Robótica, Promoção e Clube de 

Dança, Clube de Música – Som da Frente, Clube SMS, Património de Odivelas, Clube 

GAB (Grupo de Amigos do Burro) e Museu Virtual. 

 

Esta procura para promover a educação para o sucesso, com uma grande valorização 

das competências do saber, da cultura e dos afetos, que fomenta a cidadania e a defesa 

da inclusão, é visível nas respostas que os diversos departamentos oferecem. 

Todos os setores promovem a abertura da Escola ao meio, aprofundando as relações 

existentes com a comunidade. Salienta-se o bom relacionamento com diversas 

organizações, nomeadamente: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, 

Polícia de Segurança Pública, Bombeiros, instituições de Saúde, de Ensino Superior e de 

Formação e Emprego. 

O Departamento de Expressões a que pertence o Grupo de Educação Física (GEF) tem 

grande importância em todo este contexto, organizando e dinamizando diversas 

atividades, nomedamente no projeto Educação para a Saúde, nos torneios Inter-Turmas 

e nas atividades de final de período letivo. 

É ainda evidente a aposta bem-sucedida da Escola na promoção da valorização 

profissional e na inovação, que se reflete na abertura aos estágios pedagógicos com vista 

à obtenção do grau de Mestre, no Ensino da Educação Física nos Ensino Básico e 

Secundário, a alunos da Faculdade de Motricidade Humana e da Universidade Lusófona. 

Apesar desta envolvência, ao longo deste ano letivo existiu um grande constrangimento 

relacionado com a utilização das instalações do pavilhão desportivo (Sala de Ginástica e 

Ginásio) que afetaram a optimização dos recursos e das atividades desenvolvidas. 
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2.2.3. Instalações para a Prática da Educação Física 

No que respeita à capacidade que a escola tem de satisfazer as necessidades da 

Educação Física (EF), existem quatro espaços especialmente destinados à prática da 

disciplina e do Desporto Escolar (DE). São eles o Ginásio Grande (2/3 do pavilhão), a 

Sala de Ginástica (1/3 do pavilhão) e ainda o campo Exterior Campo 1 (C1) e o Exterior 

Campo 2 (C2). O GEF tem ainda à sua disposição uma sala integrada no pavilhão que 

poderá ser utilizada em aulas de Conhecimentos, sempre que chover ou se os pisos das 

instalações exteriores estiverem molhados e/ou escorregadios.  

A utilização destes espaços é efetuada de acordo com um sistema de rotação de 

espaços, (roulement) (Anexo 3), que implica a permanência de cada professor num 

mesmo espaço durante duas aulas (45m+90m). Este sistema de rotação condiciona a 

lecionação das matérias porque os espaços são pouco polivalentes, ou seja, as matérias 

a lecionar tornam-se reduzidas dada a permanência temporal em cada espaço.  

O material utilizado nas aulas encontra-se dividido em três espaços, assim, o de 

Ginástica encontra-se guardado junto à Sala de Ginástica e o restante material encontra-

se numa arrecadação junto ao Ginásio Grande e ainda noutra, junto ao espaço exterior 

número um (C1). Tanto no pavilhão como nos campos exteriores existem dois balneários 

femininos e dois balneários masculinos, que perfazem oito balneários. Estas instalações 

são especialmente utilizadas para efeitos da disciplina de EF e do DE, cujas regras de 

utilização encontram-se expressas no regulamento de instalações da escola. 

No entanto nem todas estas instalações puderam ser utilizadas durante grande parte do 

ano devido a duas situações: 

1ª – Todas as instalações: a escola sofreu obras da empresa Parque Escolar, tendo esta 

entregue as instalações prontas em outubro; 

2ª – Pavilhão: devido à grande intempérie que ocorreu em janeiro todas as instalações do 

pavilhão foram encerradas devido aos estragos provocados, tendo o pavilhão ficado fora 

de serviço até ao final do ano (Ginásio, Sala de Ginástica, sala).  
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2.3. Caracterização do Grupo de Educação Física 

 

O GEF pertence ao Departamento de Expressões e é dirigido pelo coordenador de 

departamento, com assento no Conselho Pedagógico.  

O GEF é constituído por 14 professores incluindo os núcleos de estágio: 6 Professores 

do Quadro de Nomeação Definitiva (PQND), 1 Professor do Quadro de Zona pedagógica 

(QZP), 3 Professores Contratados, 2 Professores Estagiários da Faculdade de 

Motricidade Humana (FMH) e 2 Professores Estagiários da Universidade Lusófona (UL). 

O GEF têm uma dinâmica de trabalho e empenho na promoção e desenvolvimento das 

atividades que constam no PAA, existindo uma preocupação constante em garantir que 

estas sejam diversificadas e bem sucedidas, desenvolvendo para isso, estratégias de 

trabalho cooperativo, como vem previsto nos Programas Nacionais de Educação Física 

(PNEF). 

As decisões sobre as quais assenta a orientação metodológica (planeamento) contaram 

com a participação de todos os professores, incluindo os estagiários, para que as 

estratégias e metodologias desenvolvidas fossem adequadas e os objetivos estipulados 

também atingidos.  

O modelo de planeamento adoptado consensualmente entre os professores do GEF, foi o 

modelo por etapas, conforme as orientações do PNEF. Pensamos que este modelo ao 

dividir o ano letivo em curtos períodos de formação (etapas) distribuídos de forma 

contínua, consequente e interligada, permite garantir o desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem ajustado em função das características dos alunos e das 

instalações, com o propósito de aplicar a coerência entre os objetivos a atingir e as 

estratégias a desenvolver, estabelecidos pelos professores no planeamento anual.  

 

2.4. Caracterização da Turma 

Próximo do início o ano letivo o professor orientador de escola forneceu-nos a relação 

das suas turmas de 7º ano. Nesse momento foi feita a escolha da turma atribuída a cada 

professor estagiário aplicando o critério horário, uma vez que ambos somos professores 

de Educação Física do 2º ciclo e conciliámos a turma de estágio com as turmas da 

escola(eu)/AEC(colega), onde estávamos a lecionar. 
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A turma era constituída por 21 alunos, 8 raparigas e 13 rapazes, com uma média de 

idades de 13,6 anos. A maioria dos alunos, 71,4%, tinha 12 anos de idade, 19,04% tinha 

14 anos de idade e 9,5% tinha 15 anos de idade. Três destes alunos eram repetentes do 

7º ano, enquanto outros três, repetentes em anos anteriores. Com excepção de dois 

alunos que vieram de Moçambique (irmãos), e dos alunos repetentes de ano, os 

restantes vieram da Escola Básica 2,3 da Pontinha, pelo que já se conheciam. Um dos 

alunos apresentou atestado médico prolongado. Em janeiro uma aluna deixou a turma 

pois emigrou. Também durante o segundo período letivo um aluno deixou de comparecer 

na escola, por motivos pessoais e familiares. 

Os alunos da turma revelaram ser assíduos e pontuais. No início do ano letivo e ao longo 

de praticamente todo o segundo período letivo não foi possível lecionar aulas práticas, 

pelo que foram substituídas por aulas teóricas, de Conhecimentos. Poderia ter sido um 

factor de desestabilização pois os alunos preferiam ter aulas práticas, mas através de 

diálogo e transmissão de compreensão e tolerância para a turma, este facto manteve-a 

muito motivada, curiosa e empenhada nos temas abordados nas aulas de 

Conhecimentos, o que trouxe benefícios nos domínios do saber. 

Três dos alunos estavam ao abrigo do decreto-lei 3/2008 - Necessidades Educativas 

Especiais, apresentando um dos alunos, quadro de dislexia, e os restantes dificuldades 

específicas de aprendizagem. Os alunos que vieram de Moçambique apresentaram 

grandes dificuldades na leitura e interpretação de textos e algumas dificuldades na 

comunicação verbal. 

Três alunos revelaram no teste de Índice de Massa Corporal (IMC), no início do ano, 

obesidade de grau 1.  

A maioria dos alunos mostrou-se participativa e empenhada nas atividades letivas e 

respeitaram as rotinas e as regras da aula, não evidenciando comportamentos 

conflituosos, geradores de má conduta em aula. No entanto, houve algumas situações 

repetitivas de conflito entre dois alunos, mas que foram diminuindo ao longo do ano. 

Quando eu actuava e chamava-os à atenção, responsabilizando-os pela desestabilização 

deles e da turma, acatavam e respeitavam as minhas decisões e nunca se recusaram a 

cumprir qualquer instrução minha, pedindo desculpa pela sua má conduta. Inicialmente, 

as transições entre tarefas eram realizadas sem organização e atenção ao que pedia, o 

que demorava algum tempo, mas progressivamente este tempo foi diminuindo, as rotinas 
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foram interiorizadas e a celeridade na transição provocou ritmos de aula intensos e 

elevados.  

De uma forma geral e desde o início do ano letivo a turma manteve respeito pelas minhas 

decisões, nunca se recusando a cumprir a minhas orientações. No entanto houve um 

aluno que mostrou algum desinteresse quando as matérias não eram do seu gosto, 

recusando-se por duas vezes a não realizar as tarefas, mas com o meu apelo ao seu 

empenho e necessidade de realizar aprendizagens em todas as matérias, o discente 

deixou de apresentar estes comportamentos.  

No início do ano esta turma apresentou poucos pré-requisitos nas áreas de Aptidão 

Física e Atividades Físicas (com exceção no futebol e em alguns alunos), Avaliação 

Inicial (AI) (Anexo 4) e rotinas na aula de EF, pelo que houve logo desde o princípio um 

trabalho intenso e contínuo no desenvolvimento das aprendizagens. No entanto, a turma 

revelou um nível Bom na globalidade das áreas/matérias, embora evidenciassem 

algumas deficiências em alguns gestos técnicos mais específicos. 

2.4.1. Aptidão Física 

 

Nós, professores de EF, como promotores da atividade física e estilos de vida saudáveis 

temos o dever de incentivar os alunos a adquirirem saberes nesta área e a manterem-se 

ativos, tanto dentro do contexto escolar (recreio, DE, projetos), como fora (atividades 

formais e informais). A educação para a saúde é explorada nas escolas por diversas 

razões, através de diversas estratégias e atividades, mas sobretudo, pelo facto de 

segundo Marques (1999), “uma boa parte das crianças e jovens têm acesso à escola e 

nela participam nas aulas de EF, o que torna a escola uma instituição privilegiada de 

intervenção” (p.83), e não menos importante, para muitas é a única oportunidade que têm 

para fazer exercício físico. 

O professor de EF terá de ter a capacidade de enquadrar estes parâmetros todos na sua 

aula de modo a promover hábitos saudáveis de vida aos alunos e melhorar os seus 

resultados avaliados à priori, sendo este, um desafio a considerar. Sei que fora da escola 

existem imensos desafios que desviam os alunos para caminhos menos positivos para a 

sua saúde, seja a alimentação, o sofá da sala, o computador. A falta de motivação dos 

alunos e o não perceberem a importância destes estilos de vida saudáveis continua a ser 

uma das razões para o desinteresse em continuar uma prática regular de atividade física. 
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Os PNEF referem que na perspetiva da qualidade de vida, de saúde e do bem-estar, os 

alunos devem melhorar a aptidão física elevando as capacidades físicas de modo 

harmonioso e adequado às suas necessidades de desenvolvimento, promovendo a 

aprendizagem de conhecimentos relativos aos processos de elevação e manutenção das 

capacidades físicas nas diversas matérias de ensino, a abordar ao longo do ano letivo. 

Na ESBF a avaliação nesta área é realizada através de duas baterias de testes, e em 

dois momentos de aplicação: avaliação inicial no 1º período letivo e avaliação final no 3º 

período letivo, Projeto Curricular do GEF 2012/2013 (Anexo 5). A primeira, Bateria de 

Testes do Fitnessgram e a segunda, a bateria de testes elaborada pelo GEF, passando a 

explicar: 

O desenvolvimento desta área não foi assegurado ao longo do ano, uma vez que, no 

primeiro mês de aulas e entre 21 de janeiro e 14 de março, não foi possível lecionar aulas 

práticas devido aos constrangimentos ocorridos. No entanto ao longo do 3º período letivo 

o desenvolvimento contínuo da aptidão física foi assegurado. 

Para o desenvolvimento e avaliação desta área foram utilizados os seguintes 

procedimentos: 

 Avaliação Inicial: apliquei as duas baterias de testes (Fitnessgram e GEF); 

 Trabalho contínuo ao longo das aulas; 

 Avaliação Final: por não haver condições para realizar a Bateria de Testes do 

Fitnessgram (recursos espaciais), apenas apliquei a Bateria de Testes do GEF; 

Considero que ao aplicar duas baterias de testes, duplica-se a avaliação das aptidões o 

que leva à sobreposição de dados e ocupação de aulas de uma forma desnecessária. De 

futuro o GEF deve repensar esta forma de avaliação, utilizando apenas uma bateria de 

testes, nomeadamente a Bateria de Testes do Fitnessgram uma vez que os PNEF, 

consideram a Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF), como valores de referência no 

sentido da saúde e do bem-estar. 

Ao refletir sobre os resultados obtidos através das análises efectuadas, considerei que 

estes, de um modo geral, foram positivos e satisfatórios. Foram entregues relatórios 

individuais dos resultados obtidos, quer após a avaliação inicial, quer na avaliação 

formativa, e efectuada uma análise e interpretação dos dados.  
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Houve largos constrangimentos que não permitiram o desenvolvimento da aptidão física 

de uma forma contínua, principalmente nos primeiro e segundo períodos letivos. No 

entanto no terceiro período foi possível realizar esse trabalho, considerando que os 

objetivos a que nos propusemos foram alcançados. Mas, necessitaríamos de mais tempo 

de prática, uma reeducação alimentar e incutir hábitos de vida saudável. As intensidades 

das aulas (estímulos) foram influenciados sobretudo pelo tipo de exercícios propostos 

(conteúdos das matérias) e do grau de domínio das tarefas e habilidades por parte dos 

alunos, para além da organização das aulas, balanço do Plano Anual de Turma (PAT), 

(Anexo 6). 

Vaivém 

O Teste do Vaivém é um teste de patamares de esforço progressivo, que permite avaliar 

a aptidão aeróbia. 

Informámos os alunos que poderiam interromper o teste quando atingissem o intervalo da 

zona saudável, uma vez que pelo facto de estarmos no início do ano letivo e não 

conhecermos as reações dos alunos, era uma estratégia de controlo e segurança perante 

um teste de esforço máximo.  

Cinco alunos ficaram fora da ZSAF, tendo ficado referenciados como prioritários no 

planeamento. Segundo Blair (1989), “A aptidão aeróbia é provavelmente a base de 

qualquer programa de aptidão física, vários estudos indicam que níveis aceitáveis de 

aptidão aeróbia estão relacionados positivamente com a saúde”. 

 

Corrida contínua 8 minutos 

Todos os alunos encontraram-se no nível introdutório, segundo os valores referência do 

GEF. Sendo o nível Elementar aquele que deveriam atingir no final do ano, esta aptidão 

ficou sinalizada para todos. 

 

No final do ano onze alunos apresentaram valores do nível Introdutório pelo que, nesta 

aptidão a turma apresentou uma melhoria pouco significativa dos resultados globais.  

 

Extensões de Braços 

No teste de “Extensão de Braços”, na AI, e em ambas as baterias de testes, os 

resultados foram muito negativos. Segundo a Bateria de Testes do Fitnessgram (BTFG) 

somente 3 alunos conseguiram estar na ZSAF. Na Bateria de testes do grupo de 
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educação Física (BTGEF) cerca de 65% dos alunos estavam no nível Parte do 

Introdutório e os restantes no nível Parte do Elementar. 

Em junho, todos os alunos conseguiram satisfazer os requisitos. 

Abdominais 

No teste dos “Abdominais” na AI, a totalidade da turma conseguiu estar na ZSAF e dentro 

do nível Introdutório.  

Em junho os resultados melhoraram significativamente, tendo os alunos atingido e até 

superado os objetivos terminais. 

Senta e Alcança 

No teste do “Senta e Alcança”, três alunos encontravam-se fora da ZSAF. Estes mesmos 

alunos não conseguiram realizar os testes de flexibilidade de braços.  

No final do ano os alunos mantiveram as mesmas dificuldades, pelo que deveria ter dado 

mais assistência nesta área e a estes alunos, apesar de ter-lhes dado um programa de 

alongamentos. 

 

Velocidade 40 metros 

Neste teste e na AI três alunos não alcançaram a ZSAF. Na BTGEF, cerca de 15% 

encontrava-se no nível Parte do Introdutório, 55% no nível Introdutório, 20% no nível 

Parte do Elementar e 10% no nível Elementar. No final do ano apenas uma aluna não 

atingiu os objetivos terminais tendo os restantes atingido e até superado esses mesmos 

objetivos.      

 

Salto Horizontal 

Na AI todos os alunos atingiram a ZSAF e o nível Introdutório. No final do ano obtiveram 

melhores resultados.   

2.4.2. Dados antropométricos 

 

IMC 
No teste de “IMC” em outubro, três alunos evidenciaram estar fora da ZSAF por acusar  

excesso de peso, tal indicação não revelou ser um entrave à aprendizagem das matérias, 

não apresentando mesmo dificuldades na sua mobilidade. 

Em junho dois alunos continuaram a estar fora da ZSAF, devido ao excesso de peso. 
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2.4.3. Atividades físicas 

 

Jogos desportivos coletivos 

Em relação aos Jogos Desportivos Coletivos (JDC) a progressão da turma durante o ano 

letivo foi evidente, tratando-se das matérias onde o grupo estava mais em zona de 

conforto, mostrou sempre níveis elevadíssimos de motivação, facilitando muito o trabalho 

que se realizava sessão após sessão, em qualquer uma das modalidades. 

Andebol 

No início do ano todos os alunos encontravam-se no nível Introdutório. No final do ano 

letivo dez alunos mantiveram esse mesmo nível, sete alunos subiram para o nível Parte 

do Elementar. A uma aluna prognostiquei o nível Introdutório, no entanto devido ao seu 

empenho e desenvolvimento das competências subiu para o nível Parte do Elementar.  

As maiores dificuldades relacionaram-se com a pouca fluidez na circulação da bola e com 

a intenção na finalização, e também defesa ao adversário direto.  

 

Basquetebol 

No início do ano todos os alunos encontravam-se no nível Introdutório. No final do ano 

letivo doze alunos mantiveram o nível Introdutório e sete alunos subiram para o nível 

Parte do Elementar. 

A maior dificuldade prendeu-se no lançamento na passada e nas desmarcações para 

receber ou aclarar. 

 

Futebol 

Na AI diagnostiquei alguns alunos dentro dos níveis Parte do Elementar (quatro alunos), 

Elementar (cinco alunos) e até Avançado (dois alunos). Terminaram o ano cinco alunos 

no nível Introdutório, três no nível Parte do Elementar, três no nível Elementar, quatro no 

nível Parte do Elementar e três no nível Avançado. Cinco alunas mantiveram o nível 

Introdutório ao longo de todo o ano e até ao fim.  

Os alunos que terminaram no nível Avançado são excelentes praticantes desta 

modalidade, deste a parte da técnica individual, à da tática, inclusive arbitragem. São 

alunos que praticam futebol federado e têm sido excelentemente treinados pois 
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apresentam realmente um nível Avançado. Os restantes alunos demonstraram 

dificuldades na parte das acções táticas defensivas e drible. Relativamente ao nível 

Introdutório, temos as alunas que demonstraram pouco empenho para desenvolver as 

suas competências, apesar de ter aplicado diversas estratégias (lúdicas, trabalho 

individual, a pares, com bons alunos), para as motivar. No entanto, no final do ano já 

conseguiam realizar o passe e receção, remate (apesar de fraco em termos técnicos) e 

quanto ao jogo formal tiveram grandes dificuldades para o desenvolver devido ao pouco 

controlo da bola, orientação espacial, predisposição para se desmarcar e aplicar ações 

defensivas oportunamente. 

 

Voleibol 

No início do ano todos os alunos encontravam-se no nível Introdutório, revelavam 

dificuldades na execução correcta e oportuna do passe alto e manchete, e nas 

deslocações para manter a bola no ar. Mas esta modalidade deixou de ser lecionada 

devido ao impedimento de realizar atividades no Ginásio e posteriormente, por ordem do 

Coordenador do GEF, no Campo Exterior 1, a partir de 21 de fevereiro de 2013.  

 

Dança 

Durante o 3º período letivo, altura em que consegui lecionar de uma forma contínua, esta 

foi a matéria mais desenvolvida pois consegui trabalhar durante 9 aulas, o que 

proporcionou a aprendizagem de várias danças tendo até superado as expectativas do 

início do ano. No entanto apenas dois alunos elevaram o seu nível, para Parte do 

Elementar.  

As maiores dificuldades iniciais foram a timidez, que foram sendo superadas nas 

primeiras aulas. A coordenação e noção de ritmo também foram dificuldades 

apresentadas e que foram sendo melhoradas ao longo das aulas.  

Atletismo 

Apesar de terem iniciado o ano letivo no nível Introdutório, no geral a turma empenhou-se 

e realizou boas aprendizagens. No final do ano uma aluna terminou no nível Introdutório 

(pouco empenhada), catorze alunos no nível Parte do Elementar e três no nível 

Elementar. 



Relatório de Estágio do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário – Faculdade de Motricidade Humana 2013 

 

16 

 

As maiores dificuldades foram observadas nas especialidades mais técnicas que 

requerem uma razoável predisposição motora e bastante empenho e prática para 

realizarem aprendizagens corretas, nomeadamente nas Barreiras e Velocidade. 

Ginástica 

Esta modalidade deixou de ser lecionada devido ao impedimento de a realizar no 

Ginásio, a partir de 19 de janeiro de 2013. No início do ano apenas um aluno encontrava-

se no nível Elementar e os restantes no nível Introdutório.  

Esta modalidade ficou sinalizada como prioritária, os alunos apresentaram grandes 

dificuldades na Ginástica de Solo (elementos gímnicos base), mas nos Aparelhos, 

principalmente no mini-trampolim, já tinham algumas competências desenvolvidas. 

Badminton 

Esta modalidade deixou de ser lecionada devido ao impedimento de a realizar no Campo 

1, a partir de 19 de janeiro de 2013. No início do ano todos os alunos encontravam-se no 

nível Introdutório. 

 

Na tabela seguinte podemos observar o prognóstico no Plano Anual de Turma, a AI, a 

avaliação após a etapa de Aprendizagem e Desenvolvimento e por fim a Avaliação Final, 

em termos de níveis, que se traduzem em competências adquiridas ao longo do ano 

letivo, Avaliação Formativa (AF). 
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Tabela 1 - P.N.E.F. Análise comparativa entre os objetivos diagnosticados, prognosticados e alcançados 

 

 

 

 
Futebol (I) Basquetebol (I) Andebol (I) Voleibol (I) Dança (I) Atletismo (PE) Ginástica(I) Badminton(I) 

Nº NIAI NA PAPAT PR-

3Et 

NIAI NA(I) PAPAT PR-

3Et 
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NIAI 
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a
 d

u
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n
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 a
 2

ª 
e
ta

p
a

 

1 I o o o I o o o I o o o I PI O O o I o O o I I 

2 I I I I I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 

3 I I I I I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 

4 PE E E E I PE PE PE I PE PE PE I PI I I I I PE PE PE I I 

5 PE E E E I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 

6 PE a) a) a) I a) a) a) I a) a) a) I PI a) a) a) I a) a) a) I I 

7 I I I I I I I I I I I I I PI I I I I I PE I I I 

8 I I I I I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 

9 E A PA A I PE PE PE I PE PE PE I PI I I I I E PE E E I 

10 I I I I I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 

11 I PE PE PE I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 

12 PE E E E I PE PE PE I PE PE PE I PI I I I I PE PE E I I 

13 A A A A I PE PE PE I PE PE PE I PI I I I I PE PE PE I I 

14 I PE PE PE I I I I I PE I PE I PI I I I I PE PE E I I 

15 E PA PA PA I PE PE PE I PE PE PE I PI PE I PE I PE PE PE I I 

16 A A A A I PE PE PE I PE PE PE I PI I I I I E PE E I I 

17 E PA PA PA I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 

18 E PA PA PA I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 

19 I PE PE PE I I I I I I I I I PI PE I PE I E PE E I I 

20 o o o o o o o o O o o o o O O O o o O O o o o 

21 E PA PA PA I I I PE I PE PE PE I PI I I I I PE PE PE I I 

Nível identificado na A.I. N.I.A.I. 

Nível alcançado N.A. 

Prognóstico no P.A.T. P.A.P.A.T. 

Prognóstico revisto (a partir 3ª etapa) P.R.-3ªet 
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2.4.4. Conhecimentos 

 

Esta, foi a área mais desenvolvida devido ao elevado nível de aulas lecionadas, 

principalmente no primeiro mês de aulas e entre 21 de janeiro e 14 de março. Além de ter 

lecionado as matérias para o 7º ano de escolaridade, foram desenvolvidos temas 

relativos a hábitos de vida saudáveis.  

A turma manteve-se motivada na aquisição de aprendizagens e apresentou bastante 

curiosidade em querer saber mais, verificando-se até a apresentação de algumas 

questões e informações extra à turma, resultando em níveis de desempenho 

consideráveis.  
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3. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem 

 

Esta área surge neste estágio como uma área fundamental e com um papel de extrema 

importância na formação do professor estagiário. Assim e neste âmbito, pretende que o 

professor estagiário desenvolva capacidades ao nível do planeamento, avaliação e 

condução do ensino. Segundo Piéron (1999), todo este percurso só faz sentido se estiver 

interligado e se forem tomadas constantemente decisões pré-interativas, pós-interativas e 

interativas, respetivamente. 

3.1. Planeamento   

 

Para que todo este estágio fosse possível, foram criadas situações de aprendizagem 

entre alunos e professores, uma vez que este Estágio Pedagógico (EP) contempla não só 

a aprendizagem e evolução dos professores estagiários, mas muito importante também, 

fomentar a aprendizagem dos alunos da turma. Este planeamento é elaborado com base 

nas funções dadas ao professor estagiário que englobam “a formação de pressupostos 

nas acções a serem realizadas, formando sempre uma conduta entre o que é realmente 

objetivado e o que é executado” (Gomes, 2004, p.14). Daí a importância do nosso 

trabalho ser cautelosamente planeado e supervisionado.  

Todas estas premissas relatam um princípio de coerência global criada através do 

planeamento realizado previamente e da formação de objetivos, não executando ações 

de forma isolada. Qualquer “decisão que o professor tome, tem de ser previamente 

estudada e orientada para um certo objetivo não descorando as relações que poderão 

existir na prática, com os objetivos estabelecidos” (Almada, F., Fernando, C., Lopes, H., 

Vicente, A. e Vitória, M., 2008). A coerência no processo de ensino-aprendizagem é dada 

através do planeamento, tendo este de ser bem desenvolvido e justificado, criando 

diversas situações de aprendizagem que provoquem no aluno competências que vão ao 

encontro do que foi objetivado. 

Segundo Ferreira (2010, p.4), “o processo deve ser sempre pensado como um processo 

de ação-reflexão-ação”. Todo o trabalho do professor deve ter em conta reflexões que 

vão ao encontro dos objetivos previamente estabelecidos de modo a estarem em 

conformidade com o processo de ensino-aprendizagem. 
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É devido a estas razões que quando é operacionalizada uma aula, esta está contida em 

diversos níveis de planeamento, anual, etapa, unidade de ensino, e por fim a reflexão das 

ações, de forma a avaliar-me como professora, com o objetivo de verificar quais as 

estratégias ou comportamentos que deverão ser reformulados nas aulas seguintes. Com 

base em Gomes (2004, p.16), “o planeamento de ensino é a previsão racional e 

calculada de todas as etapas de trabalho escolar, que envolvem as atividades docentes e 

discentes de modo a tornar o ensino convicto, económico e eficiente”. 

Todas as ações, decisões e objetivos criados tiveram em conta as considerações 

apontadas pelos autores referidos ao longo deste relatório. É através dos seus saberes 

que vou construindo o meu conhecimento e que neste caso, me ajudaram a concretizar 

os diversos planeamentos. 

A transmissão de conhecimentos aos alunos de forma concisa, objetiva e estruturada, 

com segurança, promove neles a sensibilização para a matéria e compreensão das 

estratégias utilizadas nas aulas. Por exemplo, nas aulas de Dança utilizei vídeos de 

aprendizagem em todas as danças o que ajudou na visualização da coreografia, partindo 

depois para a explicação dos movimentos rítmicos de uma forma estruturada. 

A elaboração dos planeamentos e respetivos objetivos têm por base a gestão da aula da 

forma mais rentável possível, examinando sempre as melhores estratégias e 

instrumentos a utilizar. É pois um processo de gestão de aula que deve ter em conta os 

materiais auxiliares, espaços e até mesmo recursos humanos existentes. 

O planeamento anual (Anexo 6) teve em conta as matérias a serem lecionadas e a 

rotação de espaços para a sua gestão (Anexo 3). As matérias foram planeadas segundo 

as estratégias do GEF e do PNEF. Gomes (2004, p.47), citando Neves e Graça (1997), “é 

importante que os professores no início do ano letivo tenham uma visão de conjunto 

sobre o processo de ensino-aprendizagem”, sendo esta uma das premissas para que o 

planeamento seja tão discutido ao longo do estágio. 

O calendário escolar constitui um elemento indispensável à organização e planificação do 

ano escolar, permitindo a operacionalização do PEE, e consequentemente, possibilitando 

o desenvolvimento do PAA.  

Assim, a partir da análise do Calendário Escolar 2012/2013, da planificação a longo prazo 

para o triénio 2010/2013 e do plano de rotações das instalações da escola foi possível 

elaborar o PAT (Anexo 7). Gomes (2004, p.47), citando Bento (1998), refere que “o plano 
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anual tem uma perspectiva global e procura situar e concretizar o programa de ensino 

local nas pessoas envolvidas”.  

Após a análise da calendarização do ano letivo duas decisões foram tomadas 

relativamente à escolha do modelo de lecionação por etapas e à avaliação. Foram 

definidos três processos de avaliação diferentes (avaliação inicial, avaliação formativa e 

avaliação sumativa). Carvalho (1994), refere que as informações recolhidas na avaliação 

inicial e na avaliação formativa dos alunos, ao longo do ano, permitem-nos esclarecer 

concretamente os objetivos e prioridades de desenvolvimento para através dessa 

informação ajustar sistematicamente a atividade dos alunos no sentido do seu 

desenvolvimento.  

Assim, o planeamento anual foi elaborado em função do modelo por etapas e dos 

processos de avaliação, representando também o percurso que cada aluno iria fazer, 

através do alcance dos objetivos intermédios e terminais, enquadrados com o PNEF.  

A elaboração do PAT teve por base a AI e o Estudo da Turma, realizados no 1º período 

letivo. Foram programadas cinco etapas com os seus devidos Planeamentos de Etapa 

(Anexos 7,8,9,10,11) de modo a que a operacionalização dos conteúdos pudesse orientar 

o trabalho a desenvolver ao longo do ano letivo. 

No primeiro período e pelo facto de não poderem ser lecionadas aulas durante o primeiro 

mês de aulas, foi elaborada uma etapa de Conhecimentos.  

De seguida procedeu-se à primeira etapa – Avaliação Inicial. Tal como indica o PNEF o 

seu propósito fundamental “consiste em determinar as aptidões e dificuldades dos alunos 

nas diferentes matérias do respetico ano de curso, procedendo simultaneamente à 

revisão/atualização dos resultados obtidos no ano anterior.” (Jacinto, J., Carvalho, L., 

Comédias, J e Mira, J., 2001, p.25).  

No início do segundo período letivo e até à interrupção letiva do Carnaval seguiria a 

segunda etapa - Aprendizagem. Nesta etapa confirmaria alguns resultados da AI, 

efetuava uma revisão de alguns conteúdos a abordar ao longo do ano, em especial das 

matérias onde grande parte dos alunos evidenciaram maiores dificuldades (matérias 

priritárias). As aulas desta etapa foram planeadas introduzindo exercícios que 

proporcionassem, não só a revisão de conteúdos, mas também o desenvolvimento de 

competências de níveis de aprendizagem distintos. Cada grupo nível teria um trabalho 

específico segundo as suas necessidades, no entanto este trabalho e nesta fase foi mais 
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evidente no futebol onde tinha alunos no nível Introdutório, a realizarem o passe, receção 

e controlo da bola, enquanto os alunos do grupo Elementar desenvolviam trabalho de 

drible e progressão com bola, por exemplo. O trabalho em grupos nível surtiu grande 

efeito uma vez que denotei níveis de empenho nos alunos e interesse nas aprendizagens 

que trouxeram algumas competências a cada aluno. 

Após a interrupção letiva seguiria a 3ª etapa – Desenvolvimento, em que destinar-se-ia 

ao seguimento da aprendizagem e desenvolvimento das competências definidas para a 

turma, em cada domínio/matéria. Nesta etapa é importante manter os níveis de 

motivação dos alunos e para tal, apliquei jogos lúdicos, trabalho a pares, percursos com 

variantes de dificuldade e facilidade. Estas estratégias resultaram na 3ª 

etapa/Continuação (que falarei mais à frente), uma vez que os níveis de empenho 

aumentaram, em todas as matérias e praticamente em toda a turma. As variantes de 

facilidade/dificuldade foram primordiais uma vez que me permitiram ajustar as 

necessidades de aprendizagem identificadas no decurso das aulas, dando uma resposta 

adequada e em tempo útil às dificuldades que foram surgindo. 

No terceiro período letivo, teriámos a 4º etapa – Revisão e Consolidação, na qual se 

delinearia as matérias/domínios a desenvolver e consolidar para cada aluno, e também 

dada grande atenção aos alunos com maiores dificuldades, de forma a chegarem à etapa 

final e atingirem os objetivos finais. Por fim a 5ª etapa – Avaliação Final.  

Para cada uma das etapas foram elaborados Planos de Unidade de Ensino, que estavam 

ligados intrinsecamente aos objetivos específicos da etapa a que pertenciam. Em cada 

Unidade de Ensino (UE) foram elaborados Planos de Aula seguindo os objetivos 

definidos para cada unidade de ensino, com materiais, estratégias, objetivos específicos, 

bem delineados. 

No entanto e devido aos constrangimentos ocorridos, este Plano Anual elaborado foi 

reformulado ao longo do segundo período letivo, tendo influência até ao final do ano, 

balanço do PAT (Anexo 12). Devido à intempérie no dia 19 de janeiro, o teto do pavilhão 

ficou bastante danificado, interrompendo a lecionação de aulas em todos os espaços 

(Ginásio, Sala de Ginástica e Sala), e ainda durante três semanas nos espaços 

exteriores. Assim, o número de aulas práticas foi bastante reduzido, em trinta e duas 

aulas planificadas, apenas foram lecionadas onze (no início do período), tendo sido 

substituídas por aulas de Conhecimentos. No final do período letivo e quando poderia 
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lecionar aulas no exterior, surgiu a chuva que impediu a lecionação de aulas nesse 

espaço. 

Assim e como referi anteriormente, houve a necessidade de reformular o PAT e os 

Planos de Etapa (PE) planificadas para o segundo período letivo. Em substituição fiz 

duas Unidades de Ensino (UE) de Conhecimentos para cada uma das etapas, de forma a 

colmatar as aulas de atividades físicas e aptidão física. 

Logo, as etapas previstas para o segundo período letivo foram avançadas no tempo para 

o terceiro período letivo, elaborando então uma etapa de Aprendizagem e 

Desenvolvimento a que chamei 3ª etapa/Continuação. A 4ª etapa – Revisão e 

Consolidação, foi suprimida, realizando então a 5ª etapa, Avaliação Final. Os PE foram 

constituídos por planos de UE, sendo a duração destas dependente da rotação de 

espaços definido pelo GEF. Em todas estas UE foram elaborados planos de aula que 

asseguraram a estrutura de aulas durante esse período de tempo.  

 

De seguida apresento uma tabela com o PAT previsto e com PAT efetuado: 

 Período da etapa previsto Período da etapa dado 

1ª etapa – Avaliação Inicial 16 de out – 13 de dez 16 de out - 13 de dez 

2ª etapa – Aprendizagem 3 de jan – 7 de fev 
3 de jan - 14 de mar 

3ª etapa - Desenvolvimento 14 de fev - 14 de mar 

3ª etapa/Continuação        
(Aprendizagem e Desenvolvimento) 

Substituiu a 4ª etapa 2 de abril - 30 de maio 

4ª etapa – Consolidação 2 de abr - 23 de mai Não lecionada 

5ª etapa – Avaliação 28 de mai - 13 de jun 28 de mai - 13 de jun 

         Tabela 2 – Plano Anual Previsto e Plano Anual lecionado 

A primeira distribuição das matérias ao longo do ano, como disse antes, dependente dos 

recursos espaciais, temporais, humanos e do PAA, não foi difícil de realizar uma vez que 

estava habituada a fazê-lo em anos anteriores. No entanto reformulei alguns aspectos da 

minha capacidade de planeamento a longo prazo, essencialmente na melhoria dos 

instrumentos a utilizar. Foram tidas em conta as matérias a leccionar em cada etapa e 

UE, as atividades previstas no PAA da escola, os espaços disponíveis em cada período 

de tempo e as matérias prioritárias de cada espaço, de forma a garantir um planeamento 

coerente e equilibrado. Existiu também o cuidado de definir as matérias prioritárias 



Relatório de Estágio do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário – Faculdade de Motricidade Humana 2013 

 

24 

 

introduzindo-as primeiramente na planificação das Etapas e posteriormente nas UE, de 

acordo com as particularidades de cada espaço e material disponível. Tinha então como 

objetivo que os alunos progredissem no sentido de atingirem os níveis prognosticados no 

PAT. 

Como é evidente, ao longo do PAT e especificamente nas etapas de formação e UE, a 

partir do segundo período letivo, tive imensos desafios devido à constante reformulação e 

adaptabilidade necessárias. No entanto após a re-elaboração dos PE e das UE, senti-me 

mais organizada mentalmente, mais disponível para poder-me envolver na aula e na 

prestação dos alunos, de modo a responder às necessidades de cada um e do grupo 

turma. Houve alguns reajustamentos em algumas aulas, devido à reformulação dos 

grupos de trabalho por alguns alunos não estarem presentes, devido a dificuldades 

apresentadas e assim optei por dar mais tempo em determinadas tarefas suprimindo 

outras, e também, que considero de grande importância, a modificação de algumas 

atividades de aprendizagem após a reflexão com o professor Orientador de estágio (OE). 

Almada et al. (2008, p.54), “As soluções do passado são fáceis de identificar, encontrar e 

repetir (…) a questão está em saber se ainda são suficientemente eficientes e quais as 

adaptações que devem ser introduzidas, para que possam evoluir.” 

Ainda relativamente à estrutura da aula de EF, esta dividiu-se em três fases crescentes 

no tempo, ou seja, parte inicial, principal e final.  

Na parte inicial eram verificadas as ausências, faltas de material, alunos indispostos ou 

com atestado médico, apresentados os objetivos da aula e de como se operacionalizaria, 

regras de funcionamento, material utilizado e por fim aquecimento das principais 

articulações e músculos conforme as exigências da matéria e exercícios propostos. 

Podemos ver então que segundo Ferreira (1994) citado por Gomes (2004, p.57), “esta 

parte da aula visa preparar o indivíduo para o trabalho que se irá desenvolver, de acordo 

com o objetivo principal, estipulado sobretudo do ponto de vista funcional”. 

Na parte principal é estipulado o trabalho central da aula, são criados curtos períodos de 

tempo para a execução de exercícios específicos para a matéria a ser abordada, através 

de critérios de êxito mais complexos, tendo sempre em conta a evolução desta 

complexidade de forma crescente ao longo das aulas e até mesmo dentro da própria 

aula, atribuindo ao início desta parte, a recordação de gestos anteriormente lecionados 

para posterior evolução ou iniciação a novos gestos técnicos. Esta estratégia foi seguida 

uma vez que segundo Rodrigues (1994), citado por Gomes (2004, p.58), “esta parte da 
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sessão visa atingir objetivos operacionais definidos para a mesma, sendo por isso 

considerada a parte mais importante da sessão.” 

Na parte final e visto que os alunos vêm de exercícios intensos, é necessário criar uma 

estratégia de intervenção para que os alunos não corram o risco de parar o seu exercício 

de forma brusca. Eram criados exercícios de retorno à calma, de forma a que a 

intensidade fosse diminuindo, permitindo ao organismo voltar ao estado inicial, através de 

exercícios de alongamentos e relaxamento, ou até uma ligeira corrida contínua a uma 

velocidade muito baixa, para que os alunos se apresentassem mais calmos. Gomes 

(2004, p.59), refere que nesta fase é importante que se proceda a “uma estimulação dos 

sentimentos e emoções de prazer e bem estar dos alunos”. Ainda nesta fase realizei 

sempre um balanço da aula, através da matéria abordada, exercícios realizados, 

cumprimento dos objetivos propostos e por fim fazer referência à matéria a abordar na 

aula seguinte e local. 

De acordo com Bento (1998), citado por Gomes (2004, p.59), “o professor deverá ainda 

proceder a um balanço, onde se realiza uma avaliação da sessão, do que correu bem e 

mal e faz ligação com as aulas seguintes”. Desta forma, após o final de cada aula, 

entrava num momento de reflexão e criava o balanço que ia ao encontro das 

adaptações/reformulações feitas ao longo da aula, às dificuldades sentidas na 

lecionação, às dificuldades observadas nos alunos, ao cumprimento do tempo efetivo 

para cada exercício e às referências e propostas de lecionação e intervenção para a 

próxima aula. 

3.2. Avaliação  

 

Carvalho L. (1994), refere que a avaliação perspectiva-se enquanto processo que nos 

permite recolher as informações necessárias à orientação, regulação e controlo da 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos.  

A avaliação é uma componente importante da programação e integrante da ação 

educativa, não se tratando de um mero apêndice do processo ensino-aprendizagem. Não 

pode ser entendida como um procedimento de seleção, mas sim como uma base para a 

orientação do processo de aprendizagem dos docentes, feita de maneira continuada e ao 

longo do ano letivo. O processo de avaliação consiste na recolha de informação que 

permite ao professor adquirir conhecimentos das condições e das capacidades técnicas, 
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táticas, cognitivas dos alunos, estabelecendo uma relação entre o que foi lecionado e o 

que realmente foi aprendido efetivamente pelos alunos. 

O indicador principal da avaliação é a performance aquando a aprendizagem, no entanto 

várias causas limitam a correspondência entre a aprendizagem e a performance tais 

como, o estado emocional, o estado afetivo e a condição física dos alunos, sendo então 

necessária uma avaliação contínua durante a lecionação. 

A avaliação foi realizada de forma contínua, abrangente, diversificada, coerente e 

integradora ao longo das aulas, e no final do ano, última etapa, também foi incluída a 

avaliação formal. 

Assim, procedemos à avaliação em três momentos diferentes, assumindo também três 

formas diferentes: (1) Avaliação Inicial ou Diagnóstica (AI); (2) Avaliação Formativa (AF); 

(3) Avaliação Sumativa (AS). Como exemplos de documentos coloquei aqueles 

elaborados no terceiro período letivo, Anexos 13 (AS) e 14 (AF). 

A AI realizou-se no início do ano letivo, com o objetivo de recolher informações acerca do 

nível inicial dos alunos, nomeadamente, ao nível das capacidades, limitações, 

conhecimentos e interesses dos mesmos. Esta avaliação assume um carácter 

prognóstico e é um momento importante na perspectiva de delinear o PAT e as 

estratégias de superação das dificuldades, que eventualmente se possam ter vindo a 

verificar. Aranha (2004), menciona que esta avaliação deve medir os níveis dos alunos 

em termos gerais, não individualmente, mas em relação ao grupo turma, e devem ser 

registados valores em relação ao domínio psicomotor e o resultado final não deve constar 

na AS. Esta forma de avaliar a turma visa também agrupar os alunos em grupos de nível 

de execução, para que sejam facilmente avaliados ao longo do processo, até à sua 

avaliação individual (AS), mas também de desenvolver atividades de aprendizagem em 

grupos heterogéneos de competências. Ferreira (2009, p.3), contrasta com a ideia 

anterior, referindo que “avaliar em EF consiste em reconhecer, diagnosticar, desenvolver 

e valorizar a expressão individual, a cultura própria e a manifestação da afetividade, 

viabilizando a aprendizagem e formação integral do educando.” Os dados recolhidos na 

AI permitiram ajustar os objetivos comportamentais sugeridos pelo PNEF para o 7º ano, 

com o nível dos alunos da turma, daí a importância deste tipo de avaliação, pois um 

incorrecto diagnóstico, produzirá uma incorrecta prescrição. 

Para operacionalizar a AI foi criada uma tabela de registo para cada uma das 

modalidades e especialidades, com base no protocolo de AI do GEF, consistindo na 
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realização de uma avaliação das capacidades dos alunos referentes às matérias a 

lecionar no 7º ano. Em anexo encontra-se a tabela relativa ao Atletismo (Anexo 13). 

Como referimos anteriormente o objetivo foi conhecer os pré-requisitos de cada aluno, o 

seu nível de competência e conhecimentos, para poder enquadrar o nível de execução 

do PNEF e por fim formular os objetivos pretendidos e estratégias de intervenção. Após a 

obtenção dessas informações tornou-se possível efectuar uma adaptação da 

complexidade dos conteúdos programáticos às capacidades reais dos alunos, permitindo 

deste modo um equilíbrio no processo de ensino-aprendizagem. 

As tabelas de registo utilizadas caracterizam-se por serem documentos transversais de 

onde retirámos informação inicial sobre os alunos para, mais tarde, conjugar com as 

avaliações posteriores e assim identificar algumas evoluções ao longo das etapas de 

formação, sendo também utilizadas na AS. Para isso foram divididas por domínios com 

parâmetros avaliativos entre eles. Estes domínios eram medidos com classificações de 1 

a 3 valores, respectivamente, “Não executa”, “Executa mal”, “Executa corretamente”. 

Todas estas situações foram ao encontro dos objetivos primordiais do GEF para o 7º ano, 

com base no PNEF. Assim, segundo estes parâmetros, eram registadas as referidas 

avaliações que o aluno teria para a situação em específico, sendo possível identificar o 

nível de cada aluno, grupos de alunos no mesmo nível, com as mesmas dificuldades, 

estratégias de ensino referentes aos grupos apresentados com notas semelhantes e até 

identificar alunos com maiores potencialidades na área, que poderiam servir e serviram, 

como agentes de ensino. 

Todos estes processos de avaliação foram utilizados tanto nos Desportos Coletivos, 

como nos Desportos Individuais, necessariamente com as respetivas diferenças nas 

características das modalidades. 

A AF (Anexo 14) foi o processo avaliativo onde senti mais dificuldades, não na análise 

dos alunos, mas na elaboração dos instrumentos. No entanto a compreensão que tinha 

da AF foi reformulada ao longo deste ano letivo, passando então realmente a 

compreendê-la e depois a aplicar os instrumentos de registo. Segundo Fernandes (1994), 

“avaliar o desenvolvimento das capacidades, competências, atitudes, valores e 

conhecimentos dos estudantes é uma componente fundamental da avaliação de qualquer 

programa.” Esta avaliação é primordial uma vez que contraria o desenvolvimento de um 

processo ensino-aprendizagem estanque e infrutífero. Esta AF traz objetividade na 

própria auto-avaliação e auto-regualação dos alunos, uma vez que ao conhecerem os 

critérios de avaliação na disciplina de EF, tomam conhecimento do que têm de fazer para 
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atingir determinado nível o que torna todo este processo muito mais motivador e aliciante 

de etapa em etapa.  

Apesar de ter uma larga experiência na lecionação, concluí este ano que a minha AF não 

era a mais adequada, essencialmente nos processos de motivação para os alunos. Com 

uma AF bem estruturada, planeada e posta em prática desde as primeiras aulas, posso 

conseguir motivar uma grande parte dos alunos, através do alcance dos objetivos 

prognosticados ao longo das etapas, intermédios e terminais, aumentando então os 

níveis de empenho e interesse pelo seu próprio desempenho.  

Depresbiteris, (2005, p.67), refere que “A função da avaliação formativa numa 

perspectiva mais restrita seria: (1) recolher informações nos objetivos, utilizando 

instrumentos válidos e precisos; (2) interpretar as informações recolhidas com base em 

critérios preestabelecidos, identificando objetivos atingidos e não atingidos; (3) planejar 

atividades de recuperação para os alunos que não atingiram os critérios estabelecidos.” 

Só a partir da 3ª etapa/continuação é que percebi e apliquei todo o processo da AF, muito 

devido aos ensinamentos dados pelo professor Nuno Januário. No entanto até aqui e 

como comentei anteriormente, ao nível das atividades práticas, as aulas tinham sido 

muito poucas. Foram realizadas sempre avaliações formativas no final de cada UE. No 

início da 3ª etapa/continuação entreguei a cada aluno o Relatório Individual de 

Competências (Anexo 14), no qual tinha as informações sobre todas as áreas, das suas 

competências em cada modalidade, níveis de desempenho na AI, valores de registo na 

Aptidão Física e Atletismo. Nesta ficha também prognosticava os desempenhos e níveis 

dos alunos para o final do ano. No final da etapa, voltámos a conversar através da 

análise da ficha individual e aí os alunos puderam verificar em que níveis estavam e 

assim prepararem-se para a Avaliação Final. Foi o instrumento mais enriquecedor para a 

minha futura prática letiva, uma vez que irá ajudar os meus futuros alunos a auto-

avaliarem-se e a auto-regularem-se. No entanto considero que terei de simplificar mais o 

instrumento uma vez que com 4, 5 turmas será complicado fazê-lo tal como fiz este ano.  

Mendez, (2005, p. 26) refere, “A avaliação é efetivamente um meio imprescindível para a 

aprendizagem, e todo procedimento de avaliação deve levar à aprendizagem. Portanto, 

não podemos prescindir dela, porque faz parte da aprendizagem. Ao avaliar, olhamos 

para trás e percebemos que é preciso rever o programa, retificar, buscar outros 

caminhos, lançar novas indagações, melhorar. É por esse motivo que a avaliação não 

pode limitar-se apenas à etapa final de uma determinada prática. A avaliação deve estar 
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sempre presente, pois é ela que nos indica o caminho a seguir na implementação do 

currículo e no desenvolvimento dos processos que isso envolve.” 

Por fim, na Avaliação Sumativa (AS) (Anexo 15) foi utilizada a mesma ficha de 

observação e registo aplicada na AI, com o objetivo de poder comparar os resultados e 

verificar se houve, ou não, evolução dos alunos. Esta avaliação baseou-se nos mesmos 

critérios definidos pelo GEF, aquando a AI, e por conseguinte no PNEF. Em síntese e 

baseando-me no estudo realizado por Ferreira (2009, p.7), existem aspetos essenciais 

para a avaliação que são “os aspetos físicos, fisiológicos e motores a serem observados 

e avaliados durante as aulas de EF não dando importância às questões sociais e 

afetivas.”, o que me dá a ideia que a performance continua a ser o factor determinante da 

avaliação. 

É também muito importante mas algo difícil de pôr em prática, a avaliação ao longo de 

todas as aulas e em todos os alunos, uma vez que nem sempre consegui ver, por 

exemplo, que a aluna A conseguiu fazer um excelente passe com a parte interna do pé, 

no futebol, quando o fazia com um desempenho fraco, porque estava a ajudar ou até a 

avaliar outro aluno. 

No entanto utilizei os valores com justiça, equidade nas observações, simplicidade para 

conseguir classificar correctamente os alunos. 

3.3. Condução 

 

Piéron (1985), citando Siedentop (1983), diz assim, “O professor eficaz é aquele que 

encontra os meios de manter os seus alunos empenhados de maneira apropriada no 

tema da aula, durante uma elevada percentagem de tempo, sem recorrer a técnicas, ou 

intervenções coercivas, negativas ou punitivas.” 

Considerando que tenho uma larga experiência no ensino, a frase descrita acima pode 

retratar um dos meus princípios relativos à condução do ensino. Quando no início do ano, 

deparei-me com uma turma do 7º ano, pensei, bem, são idades muito próximas das que 

estou habituada, 2º ciclo, para além de ter alguma experiência com este ano de ensino, 

pelo que vou continuar com o meu estilo de ensino. 

É verdade que mantive características do meu estilo de ensino, mas reformulei outras 

para poder melhorar as minhas prestações, evoluindo ao longo do estágio. Sei que a 
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primeira aula, a primeira impressão entre professora e turma e vice-versa, são 

importantíssimas para que o clima de aula se mantenha positivo. Wong e Wong, (2004), 

referem que o primeiro dia de aula é o dia mais importante do ano escolar e que há 

somente um primeiro dia de escola. Os mesmos autores acrescentam ainda que o 

sucesso ou falha neste dia pode influenciar o restante ano, uma vez que é quando os 

alunos formam a sua primeira impressão sobre o professor.  

Analisei a turma, verifiquei que personalidades existiam, que relações de amizade 

constavam, que tipos de comportamento tinha, questionei os alunos sobre a escola de 

proveniência para saber se já vinham juntos de anos anteriores, e assim fiquei a 

conhecer um pouco mais a turma com quem ia trabalhar. Logo cinco ou seis alunos 

sobressaíram por aspectos comportamentais, positivos e negativos. Tinha alunos que 

apresentavam um comportamento menos próprio, faladores, e tinha alunos com 

comportamento bastante bom. No geral era uma turma que, ao nível de personalidades e 

comportamentos, não me iria dar “muito trabalho”. Ao fim de uns anos de experiência 

acabamos por conhecer quase a totalidade da turma logo com a primeira impressão. 

Foram estabelecidas regras e avisei logo que eram para ser cumpridas, introduzindo uma 

das frases que mais utilizo “o que digo, cumpro!”. Considero de extrema importância 

manter uma coerência para que os alunos saibam que existem limites e que não os 

podem ultrapassar. 

Ao longo do ano a turma manteve um comportamento muito bom, havendo apenas 

algumas quezílias entre especialmente dois alunos, mas que eram logo travadas por 

mim. No entanto ao longo do ano esses comportamentos fora da tarefa foram-se 

esbatendo. 

Aquando o planeamento das UE e das aulas (níveis mais operacionais de planeamento), 

tentei efectuar sempre uma reflexão ponderada relativamente ao uso das estratégias de 

ensino, das estruturas organizativas e dos procedimentos de optimização da 

Organização, Instrução, Disciplina e Clima das Aulas. Nem tudo correu bem, e sempre 

que necessário, reformulei estratégias para que se adequassem às características da 

turma, dos alunos, por exemplo aulas nº 24 e nº 25, Anexo 16. 

Inicialmente e dado que a generalidade da turma revelou pouca autonomia e alguns 

alunos pouca responsabilidade, adoptei estilos de ensino mais convergentes – Comando 

e Tarefa, (Aranha, 2004) que me permitissem um melhor controlo da atividade, 

promovendo um maior empenhamento motor. Estes estilos de ensino foram adequados à 
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turma e aos conteúdos de ensino, sendo justificados em função dos objetivos da aula e 

respeitando os princípios pedagógicos e didáticos. 

O estilo de ensino por Tarefa foi utilizado em quase todas as aulas, uma vez que 

trabalhámos muitas vezes em grupos de nível, logo com objetivos operacionais 

diferenciados, consoante o nível em que trabalhavam. Neste estilo de ensino as decisões 

relativas à tarefa e aos seus objetivos são da inteira responsabilidade do professor, 

definidos por ele e os alunos são informados ficando a saber o que têm de fazer. No 

entanto este estilo requer alguma autonomia e responsabilidade, e gradualmente vai 

possibilitando uma maior independência aos alunos, pois vão realizando os exercícios 

sem o controlo permanente do professor. Foi uma tarefa que demorou algum tempo a 

alcançar uma vez que houve supressão de aulas práticas e os alunos “iam esquecendo” 

as regras que tinham de cumprir. No entanto, quando interiorizaram este modo de 

trabalho, tive mais liberdade para observar o desempenho de cada aluno e fornecer 

feedback mais individualizado, sem perder o controlo do resto da turma. 

Relativamente à Organização da Aula, na maioria das mesmas foi colocado em prática o 

que tinha planeado, mas sempre que tinha a noção que determinada estratégia não 

resultaria, prontamente modifiquei. No início foram criadas rotinas organizativas gerais, 

primeiro nas aulas de Conhecimentos, depois nas aulas da AI, e que se foram 

automatizando na turma, como por exemplo apitar duas vezes quando o exercício 

terminava. 

Na minha formação inicial aprendi que uma instrução acompanhada por uma 

demonstração é mais eficaz para que os alunos obtenham uma retenção mental do que 

se pretende. Com a prática ao longo dos anos, fui aprendendo que, para além desse 

aspeto, quando o professor demonstra, revela que sabe-fazer, evidenciando 

profissionalismo, além disso os alunos retêm a imagem de confiança no que o professor 

está a fazer. Almada et al. (2008, p.55), refere que para além de saber-se fundamentar 

em informação pertinente é preciso saber “utilizá-la e tomar decisões, não só para definir 

as soluções desejadas, mas também para as operacionalizar, desenvolvendo-as e 

controlando a sua evolução.” Então, sempre expliquei e demonstrei o movimento ou 

gesto, uma vez que tenho confiança nas minhas competências, em todas as matérias e 

sei avaliar se estou a fazer corretamente ou se estou a errar. Também utilizei alunos 

como agentes de ensino, focando eu os aspectos fundamentais e caso não fizessem de 

acordo com os critérios, imediatamente corrigia para que a turma percebesse melhor a 

competência. 
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Por não ter trabalhado anteriormente com danças como Saudação e Cha-cha-cha tinha 

algum receio nas demonstrações, uma vez que não conhecia as coreografias na 

totalidade. Contudo, aprendi antecipadamente através do visionamento de vídeos 

amavelmente emprestados pelo colega de estágio, e também em sites da especialidade. 

Rapidamente aprendi os passes básicos e apliquei nas aulas com os meus alunos do 2º 

ciclo, antes de trabalhar com os desta turma. Foi uma estratégia que resultou muito bem 

e de futuro, sempre que me surgir uma nova dança, utilizarei os vídeos que tenho agora e 

poderei realizar boas instruções aos futuros alunos. 

Com a melhoria ao longo do tempo do planeamento e preparação das aulas, aumentou 

também a dinâmica de exposição dos exercícios. Por estar habituada a trabalhar com 

alunos do 2º ciclo, onde o método de informação de exercícios é mais prolongado e mais 

dissecado em relação a progressões, tive que reformular este aspeto uma vez que o OE 

informou-me que tinha de ser mais objetiva e direta nessas informações, pois demorava 

demasiado tempo. 

Em todas as aulas reservava os minutos iniciais para conversar com a turma fazendo 

uma introdução à aula (instrução inicial). Nestes momentos apresentava os conteúdos e 

objetivos gerais pretendidos, situações de aprendizagem, a organização dos grupos de 

trabalho, da própria aula e os materiais necessários. Por vezes apelei à manutenção da 

segurança, fosse da parte dos alunos entre si, ou dos materiais que iríamos utilizar. 

No final da aula era efetuado o balanço, através de informações sobre o desempenho 

dos alunos, sobre os objetivos alcançados, focando os aspetos positivos e negativos 

(meus e/ou dos alunos), evidenciando os comportamentos positivos e relatando os 

menos positivos, para que os alunos se sentissem motivados e informados sobre os seus 

desempenhos e evoluções, ou não. Dava também a informação sobre o local da próxima 

aula e as principais matérias. 

O feddback pedagógico estuda a reação do comportamento do professor à prestação 

motora dos alunos, permitindo uma análise quantitativa estrutural (multidimensional) da 

utilização deste comportamento por parte dos professores. Vejamos que De Knop (1986), 

citado por Sena Lino (1998, p.22) refere que “ o feedback utilizado como uma variável de 

processo no contexto de estudos relativos à eficácia pedagógica, permitiu verificar que os 

professores consideram mais eficazes forneciam mais feedbacks do que os seus pares 

considerados menos eficazes.”. Ainda segundo o mesmo autor Sena Lino (1998, p.20), “o 
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feedback pedagógico parece constituir, a par do tempo de empenhamento motor, uma 

variável de importante significado no domínio do ensino das atividades físicas.” 

 Na 2ª etapa o OE foi referenciando que deveria dar mais atenção ao ciclo completo do 

feedback. Apesar de não ser uma ausência total, por vezes acontecia eu dar um 

feedback a um aluno e não verificava se ele conseguia corresponder correta ou 

incorretamente. Considero que melhorei, não na totalidade, na 3ª etapa/continuação, uma 

vez que foi quando houve mais constância nas aulas práticas e dei total atenção a este 

aspeto, cumprindo o ciclo do feedback e promovendo melhores aprendizagens. De futuro 

pretendo progredir nestes aspetos através dos ensinamentos dados pelo OE, através de 

leituras e essencialmente na prática. 

Não tive grandes dificuldades na definição dos objetivos e respetivos critérios de êxito 

uma vez que me apoiei na bibliografia existente e também no PNEF. Aqueles, são a linha 

orientadora para cada exercício ajudando-nos a evitar percas de tempo com feedbacks. 

Definindo bem o que queremos ensinar e o que esperamos que os alunos consigam 

fazer, somos objetivos nas indicações, percebendo eles o que devem fazer. 

O posicionamento e intervenção corretos do professor na aula é essencial. Desde o início 

do ano demonstrei experiência e por conseguinte facilidade para manter-me posicionada 

de forma a ter toda a aula no meu campo de visão, no entanto por vezes chamaram-me à 

atenção (OE, colega de estágio), que em determinado momento deveria ter tomado outra 

localização. Sei que existem momentos em que não estamos no sítio mais correto, 

percebi as opiniões e tive a preocupação de mudar os meus posicionamentos. Há 

momentos em que me foco mais num aluno, mais num grupo de trabalho, descurando os 

restantes, de futuro pretendo diminuir o número de situações ao longo da aula, para que 

os níveis de empenho sejam elevados e os comportamentos fora da tarefa diminutos. 

Outro aspeto relacionado com o comportamento do professor é o feedback à distância, 

referido pelo OE como “controlo à distância”, onde considero que fui marcando a minha 

presença, mesmo nos alunos mais distantes, chamando-os, incentivando-os, de forma a 

que soubessem que estava atenta e a controlar o seu desempenho. 

Durante todo o ano, procurei estar mais próxima dos alunos com mais dificuldades, não 

deixando de acompanhar os restantes discentes. Ao trabalhar com grupos nível o 

trabalho do professor é menos dificultado uma vez que há mais empenho, as dificuldades 

são muito semelhantes, os alunos sentem-se iguais entre si, mais autónomos, 

rentabilizando o tempo útil de prática e evoluindo de forma proporcional. 
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De uma forma geral a turma estava bastante motivada para a aula de EF, respondendo 

positivamente às minhas solicitações. No entanto houve alguns momentos, no início, em 

que tive de me impor pois os alunos não queriam realizar determinada matéria, ou porque 

não gostavam dela, ou porque não queriam pertencer àquele grupo de trabalho. Apelei à 

necessidade de terem de conhecer todas as matérias e era através da prática que 

aprendiam, para além de que na EF não há diferenças entre pares, é uma disciplina em 

que as dinâmicas de grupo são diversas e onde se aprende a desenvolver atividades, 

mesmo com aqueles que não queremos. Gradualmente os alunos foram percebendo que 

as atitudes anteriores não eram corretas e que prejudicavam o clima da aula e por 

conseguinte o desenvolvimento das atividades. 

A única atitude mais drástica que tomei foi quando um aluno importunou demasiado a 

aula de Conhecimentos e tive de o enviar para a Biblioteca fazer um trabalho. Após a 

aula fui ter com o aluno, conversei com ele e desde então manteve um comportamento 

adequado. 

Uma das capacidades que evidenciei desde o início do ano e que aplico desde sempre, 

foi o relacionamento que mantive com todos os alunos, proporcionando um clima positivo 

entre mim e os alunos, procurando sempre incentivar e intervir com uma atitude positiva. 

Sempre tentei manter a boa disposição, incluindo brincadeiras, mas também e quando 

necessário fui exigente com os comportamentos e atitudes adequados. Procurei utilizar 

exercícios que aumentassem os índices motivacionais, o entusiasmo e empenho, como 

exemplo, exercícios na forma jogada.  

Relativamente à minha intervenção no seio do núcleo de estágio, do GEF e do CT, 

mantive-me sempre predisposta para trabalhar em grupo, evidenciando as capacidades 

de cooperar, saber escutar e respeitar as opiniões dos outros. Mantive sempre um clima 

de cordialidade e de respeito nos momentos de partilhar a minha opinião. Mantive uma 

excelente relação de entre-ajuda com o colega de estágio, procurando a sua ajuda e 

estando sempre pronta para o ajudar, trocando opiniões, refletindo de modo a nos 

tornarmos melhores profissionais. Procurei sempre discutir e partilhar com os 

orientadores e colegas mais experientes as minhas dúvidas e opiniões, de forma a 

enriquecer a minha formação e encontrar as melhores soluções para a minha prática. 

Em suma, é importante ter em conta que todo este processo de controlo de uma turma 

não é fácil e deverá ser estritamente planeado, devendo o professor sentir-se apto a 

novas vivências, a novos comportamentos dos alunos e até novas estratégias que vão ao 



Relatório de Estágio do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário – Faculdade de Motricidade Humana 2013 

 

35 

 

encontro do professor como ser inovador e criativo, dominando inteiramente a turma. 

Este papel do professor leva a que este tenha de “estar aberto a novos entendimentos e 

práticas pedagógicas, aceitar o aluno como participante e não como objeto a ser lapidado 

e, aceitar ser também, um aprendiz dentro da sala de aula.”, Oliveira (2009, p.22)  

 

       4. Caso de especial atenção  

“O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos 

aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e 

das diferenças que apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as 

necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos 

de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos, 

através de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de 

estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com as 

respectivas comunidades.” (Declaração de Salamanca - UNESCO, 1994, p.11) 

 

Um dos alunos da turma, por motivos de doença crónica, apresentou atestado de longa 

duração, relativamente à disciplina de EF. No início do ano letivo conversei com ele, 

informei-o sobre os parâmetros da sua avaliação designados pelo GEF e definimos como 

o ia avaliar: relatórios de aulas, testes de Conhecimentos, atitudes e valores.  

De três em três semanas apresentava um relatório de uma aula (Anexo 17), segundo o 

protocolo que lhe entreguei. Este relatório consistia na análise da aula como um todo e 

em partes, escolhidas pelo aluno, onde teria de descrever situações que ocorreram, 

conteúdos, exercícios e opinar sobre as estratégias e comportamentos. Ao longo do ano 

apresentou-me sempre os relatórios, com boas avaliações, tendo descurado no último 

período letivo, onde apenas me entregou dois relatórios. 

Realizou os testes juntamente com a turma.  

Durante as aulas foi o “meu adjunto”, ajudando-me na organização do material, nas 

arbitragens, fui questionando-o sobre os conteúdos que estavam a ser trabalhados, sobre 

os comportamentos dos colegas.  

Mostrou ser bastante responsável, cumpridor das tarefas e por vezes queria fazer a aula 

juntamente com os colegas.   
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5. Plano de Formação 

Para Ponte (1996), os conhecimentos e competências adquiridas pelos professores, 

antes e durante a formação inicial não são suficientes para o exercício das suas funções 

ao longo de toda a sua carreira. “A aprendizagem da profissão docente não principia com 

a frequência de um curso de formação inicial, nem termina com a obtenção de uma 

licenciatura em ensino” (Carreiro da Costa, 1996, p.9). O autor reforça uma perspetiva de 

formação de professores como um longo processo que se inicia antes da formação inicial 

e permanece até ao momento da reforma. “A formação de um professor não termina, 

porém, no momento da sua profissionalização, pelo contrário, ela deve prosseguir em 

continuidade, na chamada formação contínua.” (Alarcão e Tavares, 2003, p.113). Nesta 

perspetiva, o professor “passou a ser considerado um formador, que para ser eficaz e 

coerente, precisa ele próprio, de se formar continuamente” (Formosinho, 2002, p.11). 

Também Onofre (1996), atribui à formação de professores um carácter contínuo e 

sistemático de aprendizagem, com o objetivo da inovação e aperfeiçoamento de atitudes, 

saberes e saber-fazer e também da reflexão sobre os valores que caracterizam o 

exercício da função docente. 

Durante a minha formação inicial e após a mesma, tenho frequentado formações 

diversas, leituras e pesquisas, que pudessem colmatar as minhas necessidades e 

aprofundar áreas de interesse. Ao inscrever-me neste mestrado tive dois objetivos 

principais, o primeiro alargar a lecionação profissionalizada ao 3º Ciclo e Secundário, a 

segunda, dar continuidade às minhas necessidades de formação e reformular saberes. 

Tendo alguma experiência no ensino tinha áreas que necessitavam de serem 

desenvolvidas, tais como o planeamento por etapas, desenvolvimento de estratégias 

adequadas a alunos em que o desenvolvimento motor está num estado diferente, 

relativamente aos alunos do 2º ciclo e também adequar as competências relacionais com 

alunos nestas idades. Pacheco e Flores (1999), definem como objetivos para a formação 

contínua a promoção do desenvolvimento profissional nas suas mais diversas vertentes e 

dimensões. Neste sentido, Campos (1993) reforça uma metodologia da formação 

contínua, tendo como base um processo de produção pelos próprios professores de 

práticas adequadas à solução de problemas existentes no contexto que trabalham. 

Também Barroso (1997) considera que as necessidades dos professores se situam ao 

nível da resolução dos problemas profissionais, defendendo que a formação contínua de 

professores deve ser uma “formação-ação”, claramente contextualizada no seu ambiente 

de trabalho. 
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Sendo o EP a parte visível e prática de todo este processo de formação, saliento que 

contribuiu significativamente para o meu desenvolvimento profissional e pessoal, 

promovendo então melhores desempenhos, enquanto docente. Tenho o ideal de que 

exerço a minha função profissional em prol dos alunos, das suas aprendizagens e 

necessidades. O trabalho realizado nas áreas do planeamento, avaliação e condução, foi 

fulcral para poder desenvolver o meu ideal enquanto docente. A avaliação formativa, a 

identificação, formação e trabalho com grupos de nível de aprendizagem, inclusive a 

avaliação e desenvolvimento de estratégias, foram aprendizagens que promoveram 

também nos alunos o seu próprio envolvimento no processo de avaliação e 

aprendizagem, aumentando os seus índices motivacionais. Os procedimentos de 

acompanhamento ativo da atividade de aprendizagem dos alunos, foram melhorados e 

reformulados, nas formas de feedback pedagógico, mais precisamente naqueles 

direcionados aos objetivos operacionais da aula. Tive também o cuidado de me manter 

atenta no encerramento do feedback pedagógico, no entanto é uma área que necessitará 

de mais formação a realizar no futuro, uma vez que sinto existirem ainda algumas falhas 

quanto à objetividade e prontidão da minha análise do desempenho e resposta precisa 

para melhorar realmente as prestações dos alunos. As competências relacionais não 

foram muito reformuladas uma vez que o 7º ano está próximo do 2º ciclo, mas aquando 

as observações a turmas do Secundário já denotei que existem diferenças significativas e 

que terei de ter atenção à minha linguagem verbal e não-verbal. 

 

            5.1. Projeto de Observação 

Juntamente com o meu colega de estágio elaborei o PO (Anexo 18). Realizámos 

observações em todos os períodos letivos, tendo sido o terceiro aquele em que mais 

observámos as aulas. Observei aulas do meu OE, professor Humberto Lopes e também 

de outros professores do GEF, para além das aulas do colega estagiário. Da observação 

destas aulas resultaram dados importantes para o documento final.  

O objetivo de melhorar as minhas prestações através deste projeto, foi completamente 

alcançado, pois apesar de ser experiente no 2º Ciclo, não o sou nos 3º Ciclo e 

Secundário. Ao observar professores experientes, aprendi novas estratégias, novas 

metodologias de ensino, maneiras de estar diferentes, com alunos em idades diferentes 

daquelas que estou habituada.  
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Para que o projeto tivesse relevância científica utilizei os quatro Sistemas de Observação 

Sistemática da Educação Física, Sarmento, P., Leça-Veiga, A., Rosado, A., Rodrigues, J. 

e Ferreira, V., (1998). Com estes instrumentos quantifiquei as ações dos professores 

durante as aulas que observei.  

Gestão do tempo da sessão (GTS) 

A análise desta categoria foi realizada inicialmente tendo sido observadas as seguintes 

categorias: Instrução, Organização, Prática Não Específica, Prática Específica, Outros. 

Mesmo com a nossa experiência no ensino, inicialmente demonstrámos algumas 

dificuldades, considerando nós ser devido ao facto de lecionarmos no 1º e 2º Ciclos o que 

requer outro tipo de gestão, no entanto foram superadas após as diretrizes quanto às 

modificações a fazer. 

Sistema de observação do comportamento do professor (SOCP) 

Esta, foi uma das dimensões em que queríamos realizar uma análise mais exaustiva pelo 

que a fizemos ao longo do ano.  

As categorias observadas com maior detalhe foram: Instrução, Feedback, Organização, 

Afetividade Positiva, Afetividade Negativa, Intervenções verbais dos alunos, Observação, 

Outros Comportamentos. Também nesta categoria houve um grande crescimento para 

nós, principalmente na instrução (mais objetiva), feedback (mais objetivo, cumprimento 

do ciclo/verificação das aprendizagens) e organização (tempos de espera, transição entre 

atividades). 

Sistema de observação do comportamento do aluno (SOCA) 

Existiu uma análise do comportamento do aluno ao longo de todo o ano lecivo, onde 

focámos maioritariamente categorias como: comportamentos fora da tarefa, atenção à 

informação, manipulação do material e demonstração. 

Inicialmente e até que as rotinas fossem consolidadas existiram alguns comportamentos 

fora da tarefa, no entanto com a nossa perseverança e indicações, pouco a pouco os 

alunos foram entendendo que esses comportamentos os prejudicava e também à turma. 

Quanto à atenção à informação, por vezes tínhamos de chamar à atenção e adequar 

estratégias para cativar os alunos de forma a entenderem que a informação era 

importante para as suas aprendizagens. Mais uma vez foi uma tarefa que demorou algum 

tempo mas conseguimos fazer ver aos alunos que as informações dadas por nós são 

importantes para que consigam realizar as atividades correctamente. Na demonstração 

variámos as estratégias e adequámos aos objetivos a alcançar, ou seja, consoante a 
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informação a dar realizámos nós a demonstração ou solicitámos a alunos para o fazer, 

porque realizavam bem ou porque para além de serem exemplo positivo, os queríamos 

motivar para a aula. 

Sistema de observação do Feedback pedagógico (SOFP) 

Este sistema foi o mais difícil para observar devido ao facto de as aulas serem realizadas 

maioritariamente em espaço aberto, pelo que tínhamos de estar extremamente 

focalizados nas informações do professor avaliado. Temos consciência que devido a 

esse factor não conseguimos retirar todas as informações sobre os feedback fornecidos e 

sua tipologia. Mas, foi algo que fomos desenvolvendo, sendo evidente a nossa 

preocupação na atenção ao trabalho dos alunos, de forma a dar-lhes o feedback para 

melhorarem as suas competências e atitudes. Consoante as aulas e seus momentos 

demos FB: a um aluno ou grupo de alunos; com reforço positivo mas nunca descorando, 

se necessário, o reforço negativo; oralmente e sempre próximo do aluno ou grupo de 

alunos; analisando, verificando o que está bem ou mal e corrigindo (colocando-lhe 

questões sobre a sua prestação, avaliando as suas prestações e dando informações 

sobre a avaliação, definindo corretamente o que tinham de fazer – concluindo o ciclo). 

Este PO induziu-me na aquisição, manutenção e reformulação das estratégias de 

condução da aula. Quando dei início à observação de aulas dos professores experientes, 

comecei a “imitar” aplicando alguns aspetos de estilos de ensino diferentes dos que 

aplicava, de modo a ajustarem-se mais à turma. Selecionei as informações mais 

pertinentes e determinantes para o sucesso na tarefa e utilizei o questionamento ao aluno 

para comprovar se a informação foi recebida e compreendida.  

Aperfeiçoei o feedback direcionado aos objetivos da aula e o feedback à distância, como 

forma de objetivar o que é pretendido e mostrando que me encontrava atenta ao que se 

passava, e desta feita a aumentar os índices de empenho dos alunos nas tarefas, 

destacando sempre comportamentos positivos. 
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       6. Considerações Finais 

Neste capítulo pretendo elaborar a derradeira reflexão de todo este processo de 

formação e de reformulação, fazendo algumas apreciações gerais numa lógica de refletir 

criticamente sobre as vivências que mais me marcaram. 

Apesar de ter experiência no ensino, tive a oportunidade ao longo deste ano de vivenciar 

a profissão docente numa escola secundária, tendo sido um marco importante na minha 

formação, pois existem imensos aspetos diferentes das escolas do ensino básico. 

Ao longo deste ano apliquei práticas de docência que tinha, mas também adquiri outras e 

apliquei conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

Um professor não deverá ser um mero transmissor de conhecimentos, mas sim alguém a 

quem os alunos confiam a sua evolução ao nível psicomotor, que se torna um desafio. 

Lecionar é desafiante, motivador, havendo um carácter criativo onde o professor adapta-

se a contextos diferentes, a lidar com alunos diferentes entre si, a arranjar estratégias de 

ensino motivadoras, mesmo para aqueles que não podem realizar as aulas. Assim, a EF 

é uma disciplina com especificidades completamente distintas das restantes disciplinas e 

que, quanto a mim, me motiva todos os dias. 

Uma boa organização e gestão da aula, influenciam a eficácia pedagógica do professor 

de EF, no sentido em que ele deve saber sistematizar todo o seu processo educativo, 

elaborando bons planeamentos e mantendo relações positivas com os alunos. Com todas 

estas premissas podemos concluir que o professor deve agir estrategicamente com os 

alunos, mas sobretudo apelando aos aspetos mais relacionais e emocionais, 

privilegiando as situações sócio-afetivas que cativem os alunos e os deixem “à vontade” 

para praticar a atividade física. Acontecendo esta situação, o nosso trabalho é 

beneficiado, pois os índices de empenho aumentam, facilitam as aprendizagens e o rosto 

de cada aluno reflete o gosto na aula de EF. Os próprios projetos educativos referem 

estes aspetos, mesmo o PNEF, incluindo a avaliação de cada aluno que é contabilizada 

numa percentagem da sua avaliação. Desenvolver o carácter do aluno é de extrema 

importância, tanto a nível individual, como nas relações com os outros. Como diz o 

professor Carlos Neto, “o individuo é essencialmente um ser social”. 

Ao fomentar os aspetos sócio-afetivos dos alunos em detrimento das ações físicas é para 

mim algo muito importante pois conseguirei mais facilmente atrair os alunos à prática 

desportiva ou atividade física, dando-lhes bases fundamentadas que visem à saúde 
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deles, mas também que se criem laços positivos entre atividade física (esforço, 

dedicação, incentivo) e o aluno (ser em constante mudança e adaptação).  

Posto isto, o professor de EF como agente transmissor de conhecimentos, deve manter-

se atualizado sobre estratégias pedagógicas e de intervenção para com os alunos, de 

forma a que todo o seu processo seja inovador, cativador, devido às mudanças 

constantes da sociedade, das suas gerações, dos seus valores e ideais. Todas as 

experiências vividas, influenciam o processo contínuo de formação do professor, 

crescendo como pessoa, sofrendo influências diversas, mas que nunca pode esquecer 

que é responsável na contribuição do processo educativo de outras pessoas/alunos.  

É fundamental sermos capazes de responder aos alunos da melhor forma, segundo 

Sousa (2000, p.14), um professor tem de ser capaz de responder “às necessidades 

resultantes da realidade social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso 

da personalidade dos indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres, 

responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão humana do trabalho.” 

Estas vivências evidenciaram o meu espírito lutador e de desafio sobre as novas 

experiências, principalmente ao nível das atividades físicas, onde através dos meus 

conhecimentos tentei adaptar estratégias inovadoras que até então os alunos não tinham 

vivenciado. A minha experiência também contribuiu para a evolução mais simplificada 

dos alunos, uma vez que a confiança nas minhas competências, proporcionou estratégias 

de intervenção mais simples e mais rápidas, rendendo sempre melhor os tempos de 

prática efetiva de aula. 

Considero-me alguém competente tanto na prática letiva, como nas tarefas adjacentes, 

mas também reconheço que a ajuda, a crítica construtiva dos meus orientadores, me 

fizeram uma professora bastante melhor do que era anteriormente. De facto e através de 

Sousa (2000, p.16) podemos verificar também que “quando desejamos profissionais 

competentes, estamos igualmente a desejar pessoas psicologicamente fortes, 

amadurecidas e realizadas, pessoas psicologicamente equilibradas.” 

Deixo o seguinte reparo quanto aos prazos de entrega dos documentos: considero que é 

curto o espaço de tempo entre o término das atividades letivas no estágio (em todo o ano 

letivo) e a entrega dos documentos, o que leva a uma intensidade de trabalho que por 

vezes nos traz cansaço e desconcentração. De futuro sugiro apenas mais uma semana 

para a entrega de todos os documentos, ao longo do ano. 
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Dei o meu melhor e chego ao fim com a certeza que excedi as minhas expectativas, num 

processo evolutivo que foi uma experiência muito trabalhosa, mas extremamente 

gratificante, especialmente na melhoria das minhas competências ao nível do 

Planeamento, Avaliação e Condução do ensino.  

Não foi fácil, cresci como pessoa, mas sem dúvida como profissional na área da 

Educação Física.  
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