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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem  

1.1. Planeamento 

 

Objetivos/ 

Competências 
Capacidades 

Problemas/ 

Dificuldades 

Atividades e 

Estratégias de 

Formação 

Avaliação e Indicadores 

de Sucesso 
Calendarização 

1. Garante um planeamento 

do período de avaliação 

inicial ajustando o 

respetivo protocolo e a 

sua aplicação ao contexto 

da turma e aos recursos 

espaciais e temporais 

disponíveis. 

- Calendarização das 

matérias em função dos 

espaços (roulement), 

planeando duas aulas 

por matéria (exceto 

atletismo); 

- Adaptação do PAI aos 

planos de unidade de 

ensino e de aula; 

- Formação de grupos 

de nível antes das aulas 

para melhor observar as 

diferentes competências 

da AI, tendo em atenção 

a separação dos alunos 

destabilizadores; 

- Escolha de 

tarefas/exercícios 

critério pertinentes para 

a observação das ações 

em avaliação. 

1. Dificuldade na 

observação e recolha de 

informação de alguns 

alunos em determinadas 

matérias; 

2. Dificuldade na gestão de 

emissão de feedbacks 

em simultâneo com a 

observação e registo da 

AI; 

3. Dificuldade em distinguir 

o que cada aluno dentro 

do seu nível (divisão da 

turma em três nível, os 

casos críticos, o nível 

médio e o nível 

superior) consegue, ou 

não, realizar; 

4. Gestão do tempo dos 

exercícios planeados 

para cada aula. 

1. Aproveitar a primeira 

aula da matéria para 

conhecer os alunos e 

as suas 

competências/capacida

des (facilitará o 

registo), recolher mais 

informação na segunda 

aula da matéria. 

2. Procurar dividir o 

tempo de cada tarefa 

em dois blocos, usando 

o primeiro para 

emissão de feedbacks 

e o segundo para 

registo; 

3. Discutir com colegas 

de núcleo e orientador 

o nível de 

determinados alunos. 

Em casos extremos, 

filmar a aula ou parte 

desta. 

4. Colocar, no 

planeamento, as horas 

a que cada rotação 

entre tarefas deverá 

1. Verificar se foi possível 

registar todos os alunos, 

agrupando-os por níveis; 

Critério de êxito – ter todos 

os alunos agrupados nos 

três níveis criados. 

2. Verificar se foi possível 

registar todos os alunos 

e emitir vários feedbacks 

durante a aula. 

Critério de êxito – a partir 

da autoscopia, perceber se o 

objetivo foi alcançado. 

3. Comparar os resultados 

da minha avaliação 

individual dos alunos 

com as indicações do 

orientador e dos colegas 

de núcleo. 

Critérios de êxito – 

resultados obtidos serem 

semelhantes. 

4. Através da autoscopia da 

aula, perceber se a 

gestão do tempo da 

sessão e de cada tarefa 

foi correto. 

Até ao término da 

1ª etapa (AI). 
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existir para desta forma 

me facilitar a gestão, 

bastando olhar para o 

relógio. 

 

 

2. Elabora planos de turma e 

de etapa garantindo que 

as decisões formam uma 

unidade pedagógica 

coerente, refletindo o 

equilíbrio entre as 

orientações enunciadas 

no programa oficial e os 

dados fornecidos pela 

aplicação da avaliação 

inicial e formativa. 

 

- Existência de uma 

conferência curricular 

onde se diagnostica o 

nível de cada ano e se 

propõem os objetivos a 

atingir; 

1. Definir quais as matérias 

prioritárias e distribuir as 

mesmas pelo ano letivo; 

2. Articular os objetivos 

anuais e os objetivos por 

etapa por forma a atingir 

o prognóstico definido 

inicialmente. 

3. Resultados da AI pouco 

concretos em relação ao 

nível de alguns alunos. 

1. Após a conferencia do 

GDEF, averiguar quais 

os objetivos que se 

pretendem atingir nas 

diferentes matérias e 

definir, em conjunto 

com o orientador e os 

colegas de núcleo, as 

matérias prioritárias 

com base nas 

características e 

competências da minha 

turma; 

2. Discutir com orientador 

e colegas de núcleo se 

os objetivos delineados 

para cada unidade e 

cada etapa se encontra 

adequados; 

3. Reformulação dos 

grupos de nível mesmo 

após a AI por forma a 

distinguir corretamente 

o nível dos alunos 

mesmo dentro de cada 

nível (resultado da AI 

não estanque). 

 

1. Verificar, a partir das 

avaliações e dos 

balanços de 

unidade/etapa, se os 

alunos evoluem nas 

matérias onde revelavam 

mais dificuldades; 

2. A partir do balando da 

unidade e da etapa, 

verificar se os resultados 

obtidos são similares aos 

objetivos traçados 

inicialmente; 

3. Correta avaliação das 

capacidades e 

competências dos alunos 

mesmo após a AI. 

 

 

 

 

1. Após AI, até 22 

out.; 

2. Após AI, até 22 

out.; 

3. Durante a 2ª 

etapa. 

3. Elabora planos de 

unidade de ensino e de aula 

identificando objetivos 

pedagógicos pertinentes e 

explícitos, as estratégias de 

 

- Formação de grupos 

de nível a utilizar nas 

diferentes matérias a 

trabalhar; 

1. Formação/conhecimento

s na matéria de dança; 

2. Formação/conhecimento

s na matéria de 

ginástica; 

1. Formação interna no 

GDEF; 

2. Formação autónoma, 

pesquisa em manuais e 

visionamento de 

- A partir dos balanços das 

UE e da análise da evolução 

dos alunos, perceber se os 

objetivos se encontravam 

adequados, bem como se a 

 

1, 2 - Até ao 

término do 1º 

período; 
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ensino a eles conducentes e 

assegura a correção didática 

da seleção e estruturação dos 

conteúdos e das atividades 

de aprendizagem. 

- Formação e 

conhecimento nas 

matérias JDC, raquetes 

e atletismo; 

- Estrutura idêntica nas 

aulas pertencentes à 

mesma UE. 

 

3. Seleção e definição dos 

objetivos por UE; 

4. Selecionar e hierarquizar 

objetivos adequados, 

dentro de cada UE, para 

as matérias referidas nos 

pontos 1 e 2. 

5. Adequar as tarefas de 

aula aos objetivos 

traçados para a UE; 

6. Identificar e aplicar os 

estilos de ensino 

adequados a cada 

situação/objetivo. 

aulas/treinos de 

professores 

especialistas na 

matéria; 

3. Pedir a opinião do 

professor orientador, 

dos colegas de núcleo, 

e procurar seguir a 

lógica de outros 

planeamentos (colegas 

de anos anteriores, por 

exemplo); 

4. Idêntico ao ponto 3; 

5. Idêntico ao ponto 3; 

6. Estudo autónomo dos 

estilos de ensino 

(matéria de cadeiras da 

licenciatura e 

http://www.spectrumoft

eachingstyles.org/style

s) e discussão com o 

professor orientador e 

colegas de núcleo 

acerca utilização nas 

diferentes situações. 

utilização dos estilos de 

ensino estava correta. 

- A partir das autoscopias 

das minhas aulas e do 

feedback do professor 

orientador e dos colegas, 

perceber se a minha 

capacidade/confiança no 

ensino das matérias de 

ginástica e dança 

aumentou/melhorou. 

3, 4, 5 e 6 – Até 

ao fim do 1º 

período. Se 

necessário, 

estender ao 2º 

período. 

4. Garante que as 

decisões dos diferentes 

níveis de planeamento 

(turma, etapa, unidade de 

ensino) formam entre si uma 

unidade coerente, 

assegurando a diferenciação 

e progressão das 

aprendizagens necessária ao 

sucesso dos alunos, de 

acordo com os dados da 

avaliação formativa, (inicial e 

contínua) e sumativa. 

 

- Diferenciação dos 

alunos no balanço da 

AI; 

- Balanços de etapa e 

unidade de ensino que 

permitem planeamentos 

futuros adequados; 

- Autoscopias que 

permitem 

repensar/adequar 

estratégias para os 

diferentes grupos de 

1. Definição de objetivos 

adequados a todos os 

grupos de alunos para 

que os mesmos estejam 

em constante estímulo 

de desafio; 

2. Definição de objetivos 

coerentes entre os 

diferentes níveis de 

planeamento (PAT, 

Planos de Etapa, Plano 

de Unidade de Ensino). 

1. Estudo autónomo 

sobre exercícios e 

progressões para que 

possa adequar as 

tarefas aos reais níveis 

dos alunos; 

2. Discussão dos 

objetivos com o 

professor orientador e 

os colegas do núcleo; 

3. Promoção de 

competição entre 

alunos (estímulo para 

 

- A partir dos balanços de 

etapa e das autoscopias, 

avaliar se os objetivos e 

tarefas se encontram 

adequados aos alunos e se 

os mantêm empenhados e 

desafiados. 

Ao longo de todo 

o ano. 

http://www.spectrumofteachingstyles.org/styles
http://www.spectrumofteachingstyles.org/styles
http://www.spectrumofteachingstyles.org/styles
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alunos. empenho na tarefa); 

4. Utilização da avaliação 

formativa; 

5. Manifesta a 

capacidade de planear em 

grupo, cooperando com os 

colegas de estágio, do Grupo 

de Educação Física e com o 

Conselho de Turma, 

garantindo a adequada 

antecipação em relação à 

intervenção, contribuindo 

para a promoção dum clima 

de cordialidade e respeito, de 

interajuda, manifestando 

sentido crítico, iniciativa e 

criatividade individuais e 

responsabilidade 

profissional. 

- Conhecimento dos 

colegas de núcleo de 

estágio; 

- Boa relação/interação 

com alguns colegas do 

GDEF; 

- Respeito pela 

diferença; 

- Capacidade de ouvir e 

aprender com opiniões 

e experiência diferentes. 

 

1. Interação com alguns 

professores do GDEF; 

2. Maior intervenção nas 

reuniões do GDEF e do 

CT. 

1. Procurar estabelecer 

mais e melhor contanto 

nos diferentes assuntos 

relativos à disciplina; 

2. Procurar intervenções 

coerentes nos 

diferentes pontos a 

abordar nas reuniões. 

 

1 e 2. Verificar se a minha 

participação nas reuniões e a 

relação com os colegas de 

GDEF e do CT vai 

aumentando e evoluindo, 

respetivamente. 

Ao longo de todo 

o ano. 
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1.2. Avaliação 

Objetivos/ 

Competências 
Capacidades 

Problemas/ 

Dificuldades 

Atividades e Estratégias de 

Formação 

Avaliação e Indicadores 

de Sucesso 
Calendarização 

6. Explicita e concretiza 

um processo integrado e 

coerente de avaliação, 

identificando os instrumentos da 

avaliação formativa (inicial e 

contínua) e sumativa a adotar 

nos seus parâmetros, critérios e 

condições de utilização dos 

mesmos, garantindo que 

formam entre si um todo 

coerente. 

 

- Reestruturação, 

aplicação e domínio 

do PAI; 

 

- Partilha, com os 

alunos e pais (caso 

seja solicitado), dos 

dados e indicadores 

provenientes da 

avaliação (av. 

formativa); 

1. Preenchimento 

contínuo das 

tabelas 

referentes às 

competências 

dos alunos nas 

diferentes 

matérias; 

2. Manter os alunos 

informados da 

sua avaliação 

em todas as 

aulas; 

1. Procurar registar durante as 

aulas ou no final das mesmas 

aquilo que consegui observar 

(preparar previamente quais os 

critérios que pretendo observar 

na aula); 

2. Debater as estratégias mais 
adequadas com os colegas de 
núcleo, os colegas de GDEF e 
o professor orientador. 

 

 

 

 

1. A partir das autoscopias 

e dos balanços de 

unidade e de etapa, 

perceber se a avaliação 

formativa está a ser 

realizada de forma 

adequada; 

Ao longo de todo 

o ano. 

7. Utiliza os 

procedimentos de avaliação 

inicial de forma a garantir os 

juízos prognósticos que 

permitam estimar as prioridades 

de aprendizagem e diferenciar 

os objetivos previstos nos 

programas oficiais. 

- Planeamento da AI; 

- Reestruturação, 

aplicação e domínio 

do PAI; 

 

- Diferenciação dos 

alunos pro grupos de 

nível; 

- Discussão, com o 

professor orientador e 

colegas de núcleo, 

acerca dos níveis dos 

grupos da turma 

(ouvir outras 

1. Recolha de 
dados na AI e 
aferição do real 
nível dos alunos 
(validade dos 
dados); 

2. Dificuldade em 
definir, a partir 
da observação, 
quando o aluno 
cumpre, ou não, 
determinado 
critério (nem 
sempre eram 
situações 
claras); 

3. Dificuldade na 
definição de 
prognóstico 
adequado (nem 

1. Procurar registar o máximo de 
informação possível e debater 
o nível dos alunos com os 
colegas de núcleo e professor 
orientador; 

2. Criar grupos de nível na turma 

para facilitar os registos; 

3. Planear momentos de 
observação e definir, por aula, 
quais os alunos que pretendo 
observar; 

4. Debater com o professor 

orientador e os colegas de 

núcleo se os níveis que aferi se 

encontram adequados. 

- Comparar os meus 

dados e aferições de 

níveis com as opiniões do 

professor orientador e dos 

colegas de núcleo; 

- Constatar se, a partir do 

planeamento de quais os 

alunos e quais os critérios 

a observar em 

determinada aula, se 

conseguir proceder ao 

registo dessa formação. 

Durante a 1ª 

etapa. 
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opiniões). muito, nem 
pouco 
ambicioso), 
devido à 
inexperiência na 
tarefa; 

8. Utiliza os 

procedimentos de avaliação 

formativa focando-os nas 

decisões de planeamento e 

num juízo sistemático de 

diagnóstico do processo ensino-

aprendizagem, garantindo a 

produção de informações 

válidas para os alunos e 

conselho de 

turma/encarregados de 

educação e a adoção de 

decisões de adequação do 

planeamento. 

 

- Balanço da AI; 

- Participação nas 

reuniões de CT para 

conhecimento da 

turma. 

1. Aplicação de 
instrumentos que 
garantam a 
avaliação 
formativa; 

 

2. Recolha 
constante de 
dados para a 
avaliação 
formativa; 

 

3. Validade dos 

dados recolhidos 

(inexperiência na 

recolha); 

1. Discutir, com o professor 
orientador e colegas de núcleo, 
quais os melhores instrumentos 
e as melhores estratégias para 
recolha de dados; 

2. Planear momentos e 
estratégias para a recolha dos 
dados e preencher o 
documento com as 
competências que os alunos 
possuem em cada matéria; 

3. Discutir a validade dos dados 

com o professor orientador e 

colegas de núcleo. Pedir 

opiniões a professor do GDEF 

mais experientes. 

- Pedir aos colegas de 

núcleo e professor 

orientador para observar 

se, ao proceder aos 

registos, não prejudico os 

alunos ao nível da 

emissão de feedbacks e 

auxílio necessário 

(conseguir manter as duas 

tarefas em simultâneo); 

- Verificar, a partir das 

autoscopias e balanços, 

se consegui recolher 

informação necessária 

para manter o processo 

de avaliação formativa 

atualizado. 

Ao longo de todo 

o ano. 

9. Utiliza os 

procedimentos de avaliação 

sumativa, justificando o seu 

resultado em função das áreas 

de extensão e normas de 

referência para a definição do 

sucesso em Educação em 

Física. 

 

-  Conhecimento das 

normas de avaliação 

instituídas pelo 

GDEF. 

1. Recolha de 

informação 

válida para 

aferição do nível 

dos alunos nas 

diferentes 

matérias 

lecionadas; 

1. Analisar os critérios de sucesso 

para o 10º ano instituídos pelo 

GDEF; 

2. Discutir com colegas e 

professor orientador a 

fiabilidade da informação 

recolhida; 

2. Planear os momentos de 

recolha de informação. 

 

- Conseguir recolher 

dados de todos os alunos 

em todas as matérias. 

No término de 

cada etapa. 

10. No desenvolvimento 

das atividades desta área 

manifesta capacidade de 

cooperação com os diferentes 

 

- Idêntico ao ponto 5. 

 

- Idêntico ao ponto 

5. 

 

- Idêntico ao ponto 5. 

 

- Idêntico ao ponto 5. 
Ao longo de todo 

o ano. 
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intervenientes, num clima de 

cordialidade e respeito, de 

interajuda e sentido crítico, 

manifestando responsabilidade, 

iniciativa, criatividade e 

adaptabilidade. 
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1.3. Condução do Ensino 

Objetivos/ 

Competências 
Capacidades 

Problemas/ 

Dificuldades 

Atividades e Estratégias de 

Formação 

Avaliação e Indicadores 

de Sucesso 
Calendarização 

11. Utiliza e justifica os 

estilos de ensino, as estruturas 

organizativas e os 

procedimentos de gestão da 

aula de forma adequada aos 

objetivos operacionais e 

condições de ensino, 

respeitando os seus princípios 

pedagógicos e procedimentos 

didáticos. 

- Definição de normas 

de gestão; 

- Maior facilidade nos 

JDC. 

1. Domínio de 

todos os estilos 

de ensino; 

2. Tempos de 

instrução e 

organização 

relativamente 

longos; 

3. Gestão de 

alguns 

comportamentos 

fora da 

tarefa/desmotiva

ção dos alunos. 

1. Estudo autónomo dos estilos 

de ensino (matéria de cadeiras 

da licenciatura e 

http://www.spectrumofteaching

styles.org/styles) e discussão 

com o professor orientador e 

colegas de núcleo acerca 

utilização nas diferentes 

situações; 

2. Planear as tarefas de 

organização da aula e treinar 

individualmente a instrução; 

3. Registo e comunicação aos 

alunos do empenho e 

participação nas aulas (registo 

efetuado na grelha de 

presenças); 

1. Capacidade de utilização 

dos diferentes estilos de 

ensino nas diferentes 

situações/matérias para 

os diferentes grupos de 

alunos. 

2. Pedir aos colegas e 

professor orientador para 

verificarem se os tempos 

de instrução e 

organização são 

reduzidos. Verificar, a 

partir das autoscopias e 

dos balanços, se a 

minha perceção dos 

tempos também se 

altera. Caso seja 

necessário, proceder à 

gravação de aulas e à 

utilização do software de 

análise do tempo da 

sessão utilizado na 

cadeira EEF II; 

3. Verificar, a partir dos 

balanços e autoscopias, 

se o comportamento e 

empenho dos alunos se 

alteram, especialmente 

dos casos mais 

problemáticos. 

Durante todo o 

ano, com especial 

incidência no 

término de cada 

etapa. 

http://www.spectrumofteachingstyles.org/styles
http://www.spectrumofteachingstyles.org/styles
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12. Utiliza e justifica os 

procedimentos de informação 

sobre as atividades da aula de 

modo a assegurar a sua 

compreensão pelos alunos. 

- Colocação de voz 

adequada; 

- Recurso a 

questionamento no 

término das 

instruções; 

- Planeamento da 

informação que devo 

transmitir. 

 

1. Garantir que 

todos os alunos 

compreendem a 

informação; 

2. Exposição da 

informação 

pouco sintética. 

 

1. Recurso ao questionamento 

como forma de garantir a 

atenção dos alunos (questionar 

os alunos quando se 

encontram a conversar para 

que percebam a importância da 

atenção); 

2. Treinar autonomamente, no dia 

anterior à aula, as instruções. 

 

1. Os alunos fazerem 

silêncio aquando da 

instrução e responderem 

corretamente quando 

questionados; 

2. Pedir aos colegas e 

orientador para 

verificarem se os tempos 

de instrução são 

reduzidos. Verificar, a 

partir das autoscopias e 

balanços, se este tempo 

é reduzido. Se 

necessário, filmar as 

aulas e analisar o tempo 

de instrução. 

Ao longo de todo o 

ano. 

13. Utiliza e justifica os 

procedimentos de 

acompanhamento ativo da 

atividade de aprendizagem dos 

alunos, nomeadamente as 

estratégias de observação 

/diagnóstico e formas de 

feedback pedagógico, obtendo 

elevados níveis de 

empenhamento e motivação 

dos alunos na aprendizagem. 

 

 

- Preocupação em 

fechar o ciclo do 

feedback; 

- Recurso constante a 

feedback positivo; 

- Preocupação com 

emissão de feedback 

a todos os alunos da 

turma (garantir que 

todos sentem que 

estão a ser 

observados e 

ajudados). 

1. Emitir feedback 

pertinente e 

adequado nas 

matérias onde 

não me sinto tão 

confortável; 

2. Posicionar-me 

adequadamente 

para garantir que 

observo a turma 

por completo; 

3. Emitir feedback 

de controlo à 

distância; 

1. Estudo autónomo das matérias 

e critérios de êxito para 

emissão de feedbacks 

pertinentes. Discussão com 

orientador e colegas sobre os 

feedbacks a transmitir nas 

diferentes matérias; 

2. Pedir ao orientador a aos 

colegas para verificarem se o 

meu posicionamento durante a 

aula e adequado. Se 

necessário, analisar o meu 

posicionamento nas aulas 

filmadas; 

3. Emitir feedback de controlo 

sempre que observar 

comportamentos fora da tarefa 

(evitar focar-me demasiado 

num aluno, perdendo o controlo 

dos restantes). 

1. Emissão de feedbacks 

coerentes e assertivos 

que ajudem os alunos; 

2. Colocação adequada 

durante todo o tempo da 

aula (não existência de 

comportamentos fora da 

tarefa que eu não 

observe); 

3. Controlo, mesmo à 

distância de 

comportamentos fora da 

tarefa (garantir mais 

empenho dos alunos); 

Ao longo de todo o 

ano. 
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14. Utiliza e justifica os 

procedimentos de prevenção e 

remediação dos 

comportamentos 

inapropriados dos alunos, 

obtendo uma adequada 

participação dos mesmos nas 

atividades para que são 

solicitados durante a aula. 

- Formação de grupos 

tendo em atenção os 

casos mais 

problemáticos (separar 

esses alunos sempre 

que possível); 

- Incentivo constante 

para motivar os alunos 

para a prática. 

 

1. Colocação 

adequada 

durante toda a 

aula; 

2. Dificuldade de 

manutenção de 

uma postura de 

positivismo 

durante toda a 

aula. 

1. Colocar-me de forma adequada 

para manter o contacto visual 

constante com toda a turma; 

2. Emitir mais feedbacks de 

controlo e mais feedbacks 

positivos, procurando incentivar 

mais os alunos. 

1 e 2. Elevação da 

quantidade de 

feedbacks positivos 

e de controlo à 

distância; 

Ao longo da 1ª 

etapa. 

15. Utiliza e justifica os 

procedimentos de promoção 

de um clima positivo de 

aprendizagem, nomeadamente 

ao nível da sua relação com os 

alunos, da relação dos alunos 

entre si e da relação de cada 

um deles com as exigências 

das situações de 

aprendizagem, garantindo um 

elevado grau de entusiasmo 

dos alunos. 

 

- Boa relação com os 

alunos; 

-  Emissão de 

feedback positivo; 

 

1. Adequação das 

tarefas às reais 

dificuldades dos 

alunos por forma 

a garantir a sua 

motivação e 

empenho; 

2. Motivar os 

alunos para 

matérias de que 

não gostam tanto 

(ginástica e 

atletismo, por 

exemplo); 

3. Controlar alguns 

comportamentos, 

por parte dos 

alunos 

destabilizadores, 

que poderão 

alterar o clima de 

aula. 

1. Planeamento adequado aos 

diferentes grupos de nível nas 

diferentes matérias, discutindo 

com o orientador e os colegas 

a aplicação de determinadas 

tarefas ao nível dos alunos em 

questão; 

2. Utilizar mais o fator competitivo 

entre os alunos para os atrair 

para a prática; 

3. Sempre que possível, colocar 

os alunos destabilizadores em 

grupos separados e manter 

constantemente o contacto 

visual com os mesmos. 

Verificar, a partir do feedback 

dos colegas e do orientador, 

assim como a partir das 

autoscopias e dos balanços, 

se o clima de aula é positivo 

e se os alunos se mantêm 

empenhados na prática. 

Ao longo de todo o 

ano. 

16. No decurso da aula, 

realiza a gestão do conteúdo 

das tarefas de aprendizagem 

garantindo o seu ajustamento 

às necessidades de 

 

- Capacidade de 

ponderar o plano de 

aula, ajustando-o se 

necessário. 

- Utilização das 

variantes de 

dificuldade e 

facilidade das 

diferentes tarefas. 

 

- Planeamento e estudo prévio das 

variantes de dificuldade e facilidade 

das tarefas. 

- Empenho constante dos 

alunos, evitando a sua 

desmotivação nas tarefas. 

Ao longo de todo o 

ano. 
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aprendizagens reveladas pelos 

alunos 

 

17. Concebe e utiliza 

processos de observação da 

sua intervenção pedagógica e 

da dos seus pares no núcleo, 

reportando a consequente 

análise do ensino, 

simultaneamente, às 

singularidades dos contextos 

de intervenção e aos 

referenciais teóricos para a 

intervenção pedagógica em 

Educação Física 

 

- Observação das 

aulas dos colegas e do 

orientador; 

- Debate constante 

com colegas e 

orientador acerca das 

aulas, seus aspetos 

positivos e negativos; 

1. Definição do que 

se pretende 

observar em 

cada sessão; 

 

 

1. Planear, antes de cada aula a 

observar, o que se pretende 

analisar/registar; 

2. Observar os planos de aula 

dos colegas, com especial 

incidência para os objetivos 

das mesmas; 

3. Registar a informação 

durante a observação das 

aulas para posterior debate 

com o orientador e os 

colegas. 

 

 

 

1. Recolha de informação 

pertinente para 

posterior debate; 

2. Observação clara e 

concisa, tendo em 

atenção os objetivos de 

cada aula observada; 

 

Ao longo de todo o 

ano. 

18. No desenvolvimento 

das atividades desta área 

manifesta as capacidades de 

cumprimento de 

compromissos planeados, de 

cooperação com os diferentes 

intervenientes, num clima de 

cordialidade e respeito, de 

interajuda e sentido crítico, 

manifestando 

responsabilidade, iniciativa, 

criatividade e adaptabilidade 

- Idêntico ao ponto 5. - Idêntico ao ponto 5. 

- Idêntico ao ponto 5. 

- Feedback positivo do 

orientador e colegas acerca 

da minha participação nas 

atividades, bem como ao 

meu desempenho. 

Ao longo de todo o 

ano. 
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica 

Objetivos/ 

Competências 
Capacidades 

Problemas/ 

Dificuldades 

Atividades e Estratégias de 

Formação 

Avaliação e Indicadores 

de Sucesso 
Calendarização 

19. Identifica um problema 

do grupo/departamento/escola 

e argumenta a sua pertinência 

contextual (reportada à 

dinâmica da escola em que se 

integra). 

- Boa interação com 

professores do GDEF 

para levantamento de 

possíveis dificuldades. 

1. Aferição de um 

problema de 

maior urgência 

na solução; 

1. Conversa com orientador e 

colegas para aferição dos 

vários problemas com que a 

escola se depara e definição do 

mais urgente; 

2. Utilizar a cadeira de IE e o 

trabalho a desenvolver na 

mesma como forma de analisar 

o problema identificado; 

3. Conversa com professor 

orientador e professores da 

cadeira de IE para definição de 

estratégias de pesquisa e 

análise do problema; 

- Feedback do orientador e 

dos professores de IE; 

 

Até fim de outubro. 

20. Concebe um processo 

integrado de caracterização do 

problema com recurso a um 

quadro teórico de referências 

válido, identificando e 

justificando as decisões de 

ordem metodológica, 

nomeadamente os processos 

de recolha e tratamento de 

informação. 

 

- Ligação com o 

trabalho a desenvolver 

na cadeira de IE 

(apoio da disciplina). 

1. Construção e 

aplicação de 

instrumentos 

válidos e 

adequados para 

a recolha de 

informação; 

2. Bibliografia 

pertinente para 

fundamentação 

do projeto. 

1 e 2. Pesquisa autónoma por 

bibliografia e instrumentos a 

utilizar. Pedir auxílio aos 

professores de IE e orientador na 

pesquisa e definição/construção 

dos instrumentos. Pedir opinião 

sobre aplicabilidade/validade do 

projeto. 

- Feedback positivo dos 

professores orientadores e 

dos professores da disciplina 

de IE. 

Até 10 de 

dezembro. 

 

21. Aplica os 

procedimentos de objetivação 

do problema garantindo as 

suas qualidades gerais de 

validade e fiabilidade. 

- Ligação com o 

trabalho a desenvolver 

na cadeira de IE 

(apoio da disciplina). 

1. Fiabilidade e 

validade dos 

dados; 

2. Número 

significativo de 

1. Pedir opinião aos orientadores 

e aos professores de IE; 

2 e 3. Debate com os colegas de 

núcleo, com os orientadores e com 

os professores de IE para aferição 

- Obtenção de um número 

mínimo de dados igual ou 

acima do estipulado. 

 

Até fim de 

dezembro. 
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dados 

recolhidos; 

3. Definição de um 

número para a 

amostra que seja 

significativo e 

representativo da 

população em 

estudo. 

e estabelecimento de um número 

adequado. 

22. Propõe um conjunto 

integrado de soluções válidas 

para a superação do problema 

identificado. 

- Cooperação com 

colegas de núcleo e 

professor orientador; 

- Ligação com o 

trabalho a desenvolver 

na cadeira de IE 

(apoio da disciplina). 

- Fiabilidade e 

validade das 

soluções. 

- Pedir opinião aos orientadores e 

aos professores de IE; 

 

- Feedback dos orientadores 

e dos professores de IE. 

 

Janeiro. 

23. Organiza e avalia uma 

sessão de apresentação do 

estudo à comunidade escolar, 

mobilizando a participação 

ativa dos participantes na sua 

discussão. 

- Apresentação do 

projeto à comunidade 

escolar; 

- Desenvolvimento do 

balanço da sessão de 

apresentação. 

- Conseguir mobilizar 

os alunos, 

professores e 

encarregados de 

educação para 

assistir à sessão; 

1. Desenvolvimento de uma 

apresentação com informação 

e soluções pertinentes; 

2. Divulgação antecipada, e por 

vários meios, da sessão, por 

forma a garantir uma boa 

assistência. 

1. Feedback positivo de 

elementos da 

comunidade escolar 

acerca da validade e 

importância/relevância 

do projeto; 

2. Número elevado de 

participantes na sessão 

de apresentação; 

Durante o 2º 

período. 

24. Realiza a sessão de 

apresentação do estudo 

garantindo a compreensão da 

sua oportunidade e dos 

procedimentos encetados e 

propostas realizadas. 

- Apresentação do 

projeto à comunidade 

escolar; 

- Desenvolvimento do 

balanço da sessão de 

apresentação. 

1. Domínio do 

tema, garantindo 

resposta a todas 

as questões 

levantadas; 

2. Conseguir um 

número elevado 

de participantes 

na sessão. 

1. Utilização de linguagem 

simples e acessível; 

2. Divulgação antecipada, e por 

vários meios, da sessão, por 

forma a garantir uma boa 

assistência. 

1. Feedback positivo de 

elementos da 

comunidade escolar 

acerca da validade e 

importância/relevância 

do projeto; 

2. Número elevado de 

participantes na sessão 

de apresentação; 

Durante o 2º 

período. 

25. No desenvolvimento 

das atividades desta área 

manifesta a capacidade de 

cooperação com os diferentes 

 

- Idêntico ao ponto 5. 

 

- Idêntico ao ponto 5. 

1. Idêntico ao ponto 5; 

2. Identificação de problemáticas 

e informações pertinentes para 

o trabalho a desenvolver na 

- Balanço positivo do estudo; 

- Feedbacks positivos dos 

colegas do GDEF, dos 

orientadores e dos 

Ao longo de todo o 

estudo. 
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intervenientes, num clima de 

cordialidade e respeito, de 

interajuda e sentido crítico, 

manifestando 

responsabilidade, iniciativa, 

criatividade e adaptabilidade. 

área 2. professores de IE; 

- Classificação final do 

projeto/estudo (cadeira de 

IE). 
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Área 3 – Participação na Escola 

Objetivos/ 

Competências 
Capacidades 

Problemas/ 

Dificuldades 

Atividades e Estratégias de 

Formação 

Avaliação e Indicadores 

de Sucesso 
Calendarização 

26. Participa ativamente na 

coadjuvação do planeamento e 

avaliação da atividade de 

treino de um núcleo de 

Desporto Escolar ou de uma 

atividade física alternativa de 

carácter sistemático 

(ocorrência semanal ao longo 

do ano). 

 

- Facilidade nos JDC; 

- Gosto pela dinâmica 

de treino; 

- Gosto pelo 

planeamento, 

especialmente a nível 

micro; 

- Gosto pela 

modalidade (futsal). 

 

1. Conhecimento 

da organização 

do DE; 

2. Conhecimento 

da 

calendarização 

de competições 

e/ou outros 

eventos; 

3. Inexperiência na 

modalidade; 

4. Não domínio de 

todas as regras e 

componentes da 

modalidade. 

1. Conversa informal com os 

professores do GDEF mais 

experientes no que ao DE diz 

respeito, especialmente o 

professor coordenador do DE; 

2. Pedir ao professor coordenador 

do DE informação referente ao 

calendário; 

3 e 4. Estudo autónomo sobre 

componentes e regras, bem como 

sobre treino específico da 

modalidade. Pedir ajuda a 

professores mais experientes e 

especialistas na modalidade. 

Visionar treinos do núcleo de 

futsal masculino (professor 

experiente). 

 

- Cumprimento dos objetivos 

previamente delineados; 

- Feedback positivo da 

professora do núcleo 

referente à minha 

participação no núcleo; 

- Balanço positivo da minha 

participação no núcleo. 

 

Até final de 

novembro. 

27. Participa ativamente na 

coadjuvação da condução da 

atividade de treino de um 

núcleo de Desporto Escolar ou 

de uma atividade física 

alternativa de carácter 

sistemático (ocorrência 

semanal ao longo do ano). 

 

- Facilidade nos JDC; 

- Gosto pela dinâmica 

de treino; 

- Gosto pela 

modalidade (futsal); 

- Boa relação e 

cooperação com a 

professora 

responsável pelo 

núcleo. 

1. Inexperiência na 

modalidade; 

2. Não domínio de 

todas as regras e 

componentes da 

modalidade. 

1. Estudo autónomo sobre 

componentes e regras, bem 

como sobre treino específico 

da modalidade. Pedir ajuda a 

professores mais experientes e 

especialistas na modalidade. 

Visionar treinos do núcleo de 

futsal masculino (professor 

experiente). 

- Cumprimento do 

planeamento; 

- Cumprimento dos objetivos 

previamente delineados; 

- Feedback positivo da 

professora do núcleo; 

- Balanço positivo da minha 

participação no núcleo. 

 

Ao longo de todo o 

ano. 

28. Concebe, implementa e 

avalia uma ação intervenção 

adaptadas às características e 

- Desenvolvimento e 

manutenção de uma 

páginas WEB 

1. Falta de 

experiência na 

área de 

1. Pedir auxílio ao professor 

Celso Soares; 

2. Conseguir adaptar os meus 

- Feedback positivo do 

professor orientador e do 

professor Celso sobre a 

Ao longo de todo o 

ano. 
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às necessidades específicas 

da escola. 

dedicada ao GDEF; 

- Criação e 

implementação do 

projeto “PNEF 

interativo”; 

- Capacidade de 

mobilização de alunos 

da FMH para filmagem 

de vídeos com 

critérios das matérias; 

- Acompanhar as 

atividades do “Super 

Turma”. 

informática; 

2. Incompatibilidad

e horária com os 

alunos da FMH; 

horários à disponibilidade dos 

alunos da FMH. 

minha prestação; 

29. No desenvolvimento 

das atividades desta área 

manifesta a capacidade de 

cooperação com os seus 

pares, num clima de 

cordialidade e respeito, de 

interajuda e sentido crítico, 

manifestando 

responsabilidade, iniciativa, 

criatividade e adaptabilidade. 

 

- Idêntico ao ponto 5. 

 

- Idêntico ao ponto 5. 

1. Participar em todas as ações 

relacionadas com o DE e 

restantes atividades desta 

área; 

2. Identificação de problemáticas 

e informações pertinentes para 

o trabalho a desenvolver na 

área 3. 

- Balanço positivo da minha 

participação nas atividades 

da área; 

- Feedbacks positivos da 

professora do núcleo de 

futsal e dos professores 

orientadores. 

Ao longo do 

desenvolvimento 

das atividades da 

área 3. 
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Área 4 – Relações com a Comunidade 

Objetivos/ 

Competências 
Capacidades 

Problemas/ 

Dificuldades 

Atividades e Estratégias de 

Formação 

Avaliação e Indicadores 

de Sucesso 
Calendarização 

30. Identifica as principais 

características de uma turma, 

destacando as particularidades 

sociais e culturais, 

psicológicas e de 

aprendizagem dos seus 

elementos, explicitando as 

suas implicações para a sua 

intervenção junto da mesma, 

nomeadamente no âmbito da 

direção de turma e da atividade 

letiva. 

- Boa relação com a 

diretora de turma; 

- Cooperação nas 

tarefas de direção de 

turma; 

- Caracterização da 

turma a partir dos 

questionários 

preenchidos pelos 

alunos (colaboração 

com a DT); 

- Bom relacionamento 

com a turma. 

 

1. Desconheciment
o do historial 
familiar e 
vivências dos 
alunos; 

2. Dificuldade de 
intervenção junto 
de alunos que 
apresentam mais 
problemas; 

3. Não existência 
de estudos 
sociométricos 
prévios (turma 
com muitos 
alunos oriundos 
de escolas 
diferentes – 
início de ciclo); 

4. Desconheciment
o de como se 
realizam estudos 
sociométricos; 

5. Cruzamento/sínt
ese da 
informação 
recolhida a partir 
dos 
questionários da 
DT e dos 
questionários 
aplicados em EF. 

1. Participar na direção de turma 

e debater com a DT os 

diferentes problemas e 

características dos alunos; 

2. Questionar a DT e o orientador 

acerca das melhores 

estratégias para lidar com as 

diferentes características e 

problemas dos alunos; 

3. Auxiliar a DT na caracterização 

e estudo da turma; 

4. Estudo autónomo, 

questionamento ao orientador e 

colegas de anos anteriores 

sobre a construção e aplicação 

de estudos sociométricos; 

5. Questionar colegas de anos 

anteriores acerca de quais as 

informações mais importantes 

a retirar dos questionários 

aplicados. 

- Conclusão e apresentação 

do estudo da turma no CT; 

- Feedback positivo do 

orientador e da DT referente 

ao estudo e caracterização 

da turma. 

Até ao fim de 

novembro. 

31. Identifica, aprecia 

criticamente e intervém 

 

- Boa relação com a 

1. Intervir 

ativamente nos 

1. Apresentar o estudo da turma 

no CT a realizar no fim do 1º 

- Feedback positivo da DT 

sobre a minha participação 

Ao longo de todo o 

ano; 
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ativamente nas atividades 

inerentes à direção de turma e 

do conselho de turma. 

diretora de turma; 

- Cooperação nas 

tarefas de direção de 

turma; 

- Disponibilidade para 

acompanhar a DT nas 

horas de atendimento, 

nas reuniões e para 

intervir nas ações 

sempre que solicitado; 

CT; 

2. Conhecimento 

das 

tarefas/competên

cias do DT. 

período; 

2. Participar ativamente nos CT; 

3. Auxiliar a DT nas tarefas de 

direção de turma, de 

organização e gestão dos CT; 

4. Debater com a DT quais as 

tarefas que um DT deve 

assegurar. 

nas tarefas de DT e nos CT; 

- Feedback positivo dos 

professores do CT referente 

à minha apresentação do 

estudo de turma; 

- Exposição de informação 

pertinente sobre a turma que 

possa ser utilizada pelos 

restantes professores do CT. 

Apresentação do 

estudo de turma no 

CT do fim do 1º 

período 

(dezembro). 

32. No desenvolvimento 

das atividades desta área 

manifesta a capacidade de 

cooperação com os seus 

pares, num clima de 

cordialidade e respeito, de 

interajuda e sentido crítico, 

manifestando 

responsabilidade, iniciativa, 

criatividade e adaptabilidade. 

- Idêntico ao ponto 5; 

- Boa relação com a 

DT; 

- Auxílio, cooperação e 

interajuda no projeto 

“Alunos Especiais” da 

Escola Básica do 1º 

Ciclo com Jardim de 

Infância Ribeiro de 

Carvalho”; 

- Conhecimentos 

adquiridos nas 

cadeiras de NEE e 

Estratégias de 

Inclusão em Educação 

Física. 

 

- Idêntico ao ponto 5; 

- Desconhecimento 

dos alunos do 

projeto “Alunos 

Especiais” e suas 

características; 

- Dificuldade na 

intervenção inicial 

com alunos 

portadores de 

deficiência; 

- Falta de 

experiência na 

lecionação/apoio a 

alunos portadores de 

deficiência; 

- Conseguir que o 

projeto possa obter 

resultados 

proveitosos na 

escola. 

 

 

1. Dispor-me a participar 

ativamente nas tarefas de 

direção de turma, participando 

em todos os CT e atendimento 

aos encarregados de 

educação; 

2. Pesquisar bibliografia de apoio 

acerca das deficiências que os 

alunos possuem; 

3. Implementar rotinas 

organizativas e exercícios de 

modo a estimular a memória 

dos alunos; 

4. Estudo e preparação 

autónomos dos conteúdos a 

lecionar; 

5. Conversar com os professores 

responsáveis pelos alunos do 

projeto, assim como com o 

orientador sobre as melhores 

estratégias a utilizar. 

- Feedback positivo da DT 

relativamente ao meu 

acompanhamento e 

participação nas tarefas de 

direção de turma; 

- Balanço positivo do 

acompanhamento nas 

tarefas de direção de turma; 

- Balanço positivo do projeto 

“Alunos Especiais”; 

- Receber feedback positivo 

das professoras que 

acompanham a turma e 

orientadores de estágio 

acerca do nosso trabalho 

durante o ano; 

- Realização de um 

questionário de satisfação às 

professoras que 

acompanham o projeto. 

 

 

 

Ao longo de todo o 

ano. 
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