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1. Introdução 

O presente documento é realizado no âmbito do estágio pedagógico do mestrado de 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário com o objetivo de 

orientar sistematicamente o quotidiano que é este processo de formação assim como 

consistir como base para a construção do Relatório Final de Estágio.  

Como nos é indicado no Guia de Estágio 2014/1015, “O estágio pedagógico decorre 

de acordo com duas vertentes de responsabilidade: uma corresponde à 

responsabilidade profissional do estagiário face aos seus alunos, à escola e à 

sociedade; outra refere-se ao processo formativo dos próprios estagiários”, sendo que 

a última vertente deve ser um objetivo primário para o estagiário, isto é, o estágio 

pedagógico deve ser encarado e interpretado pelos estagiários como um processo 

formativo. 

Neste Plano de Formação (PF) serão apresentadas quais as características e 

competências do professor estagiário a serem desenvolvidas em cada atividade assim 

como quais as principais dificuldades que irei confrontar e o que necessito de 

desenvolver para as superar. Portanto, após a análise do contexto do estágio em que 

o professor estagiário está inserido, este “ (…) deve estabelecer as atividades/tarefas 

que vai desenvolver ao longo do ano e as competências que se devem manifestar em 

cada uma, situando-as temporalmente” (Guia de Estágio Pedagógico 2014/2015, 

2014). 

O PF tem como referência os objetivos específicos apresentados no Guia de Estágio 

2014/2015 referente às quatro áreas de formação, nomeadamente, na área da 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, na área da Inovação e 

Investigação Pedagógica, na área referente à Participação na Escola e por fim, na 

área da Relação com a Comunidade. 

O presente PF é relativo a todo o ano letivo e está organizado pelas quatro áreas de 

formação do estágio acima mencionadas. Para uma melhor perceção, cada área 

assume a forma de uma tabela com seis colunas distintas. 

Primariamente são referenciadas as competências/objetivos específicos apresentados 

no guia de Estágio para cada uma das áreas. De seguida é apresentado as atividades 

e documentos onde se irá verificar a execução e implementação dessas 

competências. Posteriormente, são apresentadas as dificuldades que se esperam 

existir no desenvolvimento de cada competência, assim como as estratégias 

necessárias para as ultrapassar. Para um melhor controlo do processo de ensino será 
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definido momentos de avaliação que permitirão verificar se as competências foram 

alcançadas e as dificuldades superadas. Para uma melhor organização de todo este 

processo é definido uma calendarização com as datas referentes a cada tarefa. 
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2. Contextualização 

O presente estágio pedagógico será desenvolvido no Agrupamento de Escolas da 

Portela e Moscavidade, mais precisamente na Escola Básica 2, 3 Gaspar Correia. No 

decorrer do ano letivo contarei com a orientação do professor Luís Duarte e com o 

coorientação do orientador da faculdade, o Prof. Gonçalo M. Tavares. O núcleo de 

estágio será constituído por mim e pelos colegas professores estagiários, Nicole 

Santos e Fábio Camacho.  

As características do local de estágio onde me insiro permitiram então potencializar a 

aquisição de competências referidas no guia de estágio. Como tal foi-me atribuído 

aleatoriamente uma turma, mais precisamente o 7º3ª onde ficarei responsável por 

lecionar as aulas de Educação Física durante todo o ano letivo. Foi também atribuído 

a responsabilidade de lecionar as aulas do 1º ciclo da Escola EB1/JI da Portela com a 

coadjuvação dos meus colegas estagiários, a participação das aulas da turma de 12º 

ano do orientador e a integração do núcleo de desporto escolar de ginástica. 
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3. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

3.1 Planeamento 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem - Planeamento 

Objetivos Documentos/ 
Atividades 

Dificuldades Estratégias Avaliação 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. 

 Plano da 1ª Etapa 
– Avaliação Inicial 

 Balanço da 1ª 
Etapa 

• Cumprir os prazos 
determinados para cada 
momento de 
observação. 

 Implementar situações 
de aprendizagem dentro 
dos momentos de 
Avaliação Inicial; 

 Definir grupos de nível 
com o intuito a diminuir 
os comportamentos 
desviantes; 

• Autenticidade da 
informação recolhida ao 
longo do período de 
avaliação inicial. 

• Planear a distribuição das 
matérias pelos espaços 
disponíveis tendo em conta as 
suas valências; 

• Simplificação de métodos de 
observação e registo de forma a 
ser mais eficaz e rápida; 

• Planear as aulas de modo a que 
os exercícios propostos 
potenciem as situações 
delineadas no protocolo de 
avaliação. 

• Inclusão das análises oriundas 
das autoscopias/reflexões do 
núcleo nos planeamentos; 

• Conseguir avaliar 
todas as matérias 
estipuladas no 
planeamento inicial. 

• Feedback do 
orientador e colegas 
de estágio sobre as 
aulas lecionadas; 

• Averiguar se os 
grupos definidos para 
a aula, ao longo da 
AI, funcionam de 
forma adequada. 

Durante a 1ª Etapa – 
15 de Setembro a 24 
de Outubro. 

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. 

 Plano Anual de 
Turma 

 Planos de Etapa 

 Balanços dos 
Planos de Etapa 

 Autenticidade da 
informação recolhida ao 
longo do período de 
avaliação inicial. 

 Conseguir uma 
articulação entre os 
resultados da AI e as 
orientações do PNEF, 
devido à grande 
distância entre ambos, 
em algumas matérias; 

 Assegurar a 
diferenciação do ensino, 
respeitando a 
heterogeneidade dos 
grupos da turma - os 

 Definir primariamente os 
objetivos terminais para, 
posteriormente, conseguir definir 
objetivos intermédios. 

 Contabilizar o número de aulas 
que irão ser lecionadas ao longo 
do ano e em cada Etapa, assim 
como do número de aulas em 
cada instalação, definindo a 
distribuição das matérias ao 
longo do ano; 

 Implementar aulas politemáticas, 
de forma a abordar um maior 
número de vezes cada matéria; 

 Definir os grupos de trabalho de 
forma a promover as 
aprendizagens, acompanhando 

 Verificar se existe 
uma grande 
diferença entre os 
objetivos definidos 
no Projeto Curricular 
da Escola e o 
programa oficial; 

 Realizar um balanço 
no final de cada 
etapa, confrontando 
os objetivos pré-
estabelecidos com 
os alcançados; 

 Averiguar, ao longo 

das etapas, se os 

grupos de nível 

No final de cada 
Etapa. 
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alunos do mesmo nível 
poderão apresentar 
comportamentos de 
desviantes e/ou de 
indisciplina. 

 Distribuir de forma 
coerente e coesa as 
matérias ao longo das 
etapas e do ano letivo, 
tendo em conta as 
prioridades, as 
características dos 
alunos ao nível da 
aprendizagem e o 
roulement; 

 Verificar se é ou não 
necessário ajustar o 
percurso do aluno. 

sempre com proximidade de 
forma a evitar comportamentos 
desviantes e/ou de indisciplina; 

estabelecidos 

funcionam de forma 

adequada. 

 Feedbacks do 

orientador e dos 

colegas de estágio; 

 Autoscopias. 

 

3. Elabora planos de 
unidade de ensino 
identificando objetivos 
pedagógicos pertinentes e 
explícitos, as estratégias 
de ensino a eles 
conducentes e assegura a 
correção didática da 
seleção e estruturação dos 
conteúdos e das atividades 
de aprendizagem. 

 Planos de Unidade 
de Ensino 

 Balanços dos 
Planos de Unidade 
de Ensino 

 Planos de aula da 
etapa 

 Autoscopias 

 Coerência entre os planos 
de Unidade de Ensino, ao 
nível da sua seleção 
didática, progressão 
pedagógica e relação com 
as características e 
necessidades dos alunos. 

 Selecionar e hierarquizar 
objetivos pertinentes nas 
diversas matérias, assim 
como escolher as 
estratégias indicadas para 
cada matéria de acordo 
com as características 
dos alunos. 

 Melhorar conhecimento de 
conteúdos das matérias através 
de pesquisas e do seu estudo – 
Estudo autónomo; 

 Pesquisa de progressões 
pedagógicas e didáticas dos 
conteúdos a abordar; 

 Discutir as melhores estratégias 
e exercícios/progressões para 
as matérias. 

 Pedir conselhos a especialistas 
das diversas matérias, que 
pertençam ao Departamento de 
EF (DEF) da escola. 

 Observação de aulas de outros 
professores. 
 

 Realizar um balanço 
no final de cada 
Unidade de Ensino, 
confrontando os 
objetivos pré-
estabelecidos com 
os alcançados; 

 Avaliação e 
Feedback do 
orientador e dos 
colegas. 

 

Durante todo o ano 
letivo. 

4. Garante que as 
decisões dos diferentes 
níveis de planeamento 

 Plano Anual de 

Turma 

 Planos de Etapa 

 Rigor no planeamento de 
forma a potencializar as 
aprendizagens aos 

 Ter em conta os aspetos a 
melhorar analisados nas 
autoscopias; 

 Realizar os balanços 
de cada etapa; 

 Autoscopias; 

 Ao longo do ano 

letivo; 
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(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. 

 Balanços dos 

Planos de Etapa 

 Planos de Unidade 

de Ensino 

 Balanços dos 

Planos de Unidade 

de Ensino 

 Planos de aula 

 Autoscopias 

alunos. 

 Ser perspicaz e eficaz na 
observação dos alunos e 
atribuir-lhes uma 
avaliação correta, 
estabelecendo assim 
prognósticos coerentes e 
adequados; 

 Informar os EE e os 
alunos dos critérios de 
avaliação da disciplina e 
da evolução dos alunos 
em relação aos mesmos. 

 Procurar adequar a utilização de 
grupos de nível em congruência 
com os objetivos de cada 
planeamento. 

 Refletir pontos pertinentes com o 
orientador e colegas de estágio. 

 Elaborar balanços no final de 
cada etapa e Unidade de Ensino. 

 Elaborar uma ficha a explicar os 
critérios de avaliação para ser 
entregue a cada aluno (para 
cada EE assinar) e explicar os 
critérios logo na primeira aula. 

  Os critérios de 

avaliação vão ser 

explicados logo na 

primeira aula (no 

dia 15 de 

setembro). 

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. 

 Todas as atividades 
em que seja possível 
e recomendável o 
trabalho de equipa 
com os colegas do 
núcleo de estágio. 

 Reuniões de DEF. 

 Agendar e planear 
momentos para trabalhar 
os documentos referidos 
em entreajuda com os 
colegas do núcleo de 
estágio; 

 O facto de não conseguir 
estabelecer uma relação 
próxima com todos os 
elementos do DEF e/ou 
do conselho de turma 
devido à sua dimensão e 
devido ao facto que o 
tempo livre que temos na 
escola ser destinado a 
trabalho autónomo; 

 

 Estabelecer uma planificação de 
atividades com os seus 
respetivos prazos; 

 Divulgar e envolver os outros 
professores, tanto do conselho 
de turma como do DEF, nas 
atividades de estágio 
desenvolvidas na escola. 

 Trabalhar na sala de professores 
para interagir com os restantes 
colegas; 

 Adquirir informações sobre os 
alunos da turma com os outros 
professores; 

 Interagir de forma construtiva 
com o DEF, demonstrando 
sentido critico; 

 Atribuir horas especificas para 
trabalho cooperativo com os 
membros do núcleo e/ou DEF. 

 Feedbacks do 
orientador e colegas 
de estágio, e dos 
professores do DEF e 
do conselho de turma. 

 Ao longo do ano 

letivo; 
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3.2 Avaliação 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem - Avaliação 

Objetivos Documentos/ 
Atividades 

Dificuldades Estratégias Avaliação Calendarização 

1. 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. 

 Protocolo de 

Avaliação inicial 

 Plano Anual de Turma 

 Planos de etapa 

 Planos de aula 

 Planos de unidade de 

ensino 

 Balanços dos Planos 

de etapa e de unidade 

de ensino 

 Planear e elaborar 
instrumentos de 
avaliação formativa. 

 Diagnosticar 
corretamente os 
alunos; 

 Efetuar o registo das 
avaliações durante as 
aulas de forma correta 
e precisa; 

 Dar feedbacks aos 
alunos em 
simultaneidade do 
registo avaliativo; 

 Avaliar e atribuir 
tarefas aos alunos 
que não podem fazer 
a aula de EF por 
impedimento de 
saúde, por um tempo 
prolongado ou pela 
falta de presença nas 
aulas (faltas de 
material). 

 

 Estudo autónomo das unidades 

curriculares de Avaliação 

Educacional e de AEFD, de forma a 

construir métodos de avaliação 

formativa e consolidar seus 

princípios e conteúdos; 

 Planear exaustivamente os planos 

de aula e, futuramente, de unidade 

de ensino, no que diz respeito aos 

aspetos organizativos e de instrução, 

potenciando assim a atenção dirigida 

à observação/apreciação dos alunos. 

 Simplificação das fichas de registo 

para facilitar o seu preenchimento; 

 Pedir sugestões ao orientador e aos 

colegas de estágio, com o intuito de 

conhecer formas de avaliação para 

os alunos que realizam aula. 

 Feedbacks dos 
orientadores de 
estágio; 

 Realizar um 
balanço no final 
de cada Unidade 
de Ensino 
utilizando os 
dados recolhidos 
na ficha de 
observação. 

 Final de cada 
Unidade de 
Ensino. 

2. 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. 

 Plano de avaliação 

inicial 

 Balanço do Plano de 

Avaliação Inicial 

 Plano Anual de Turma 

 Diagnosticar 
corretamente os 
alunos; 

 Efetuar o registo das 
avaliações durante as 
aulas de forma correta 
e precisa; 

 Dar feedbacks aos 

 Planear exaustivamente os planos 

de aula e, futuramente, de unidade 

de ensino, no que diz aos aspetos 

organizativos e de instrução, 

potenciando assim a atenção dirigida 

à observação/apreciação dos alunos. 

 Simplificação das fichas de registo 

 Feedbacks do 
orientador e 
dos colegas de 
estágio; 

 

 Durante a 
1ª etapa. 
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alunos em 
simultaneidade do 
registo avaliativo; 

 Avaliar e atribuir 
tarefas aos alunos 
que não podem fazer 
a aula de EF por 
impedimento de 
saúde, por um tempo 
prolongado ou pela 
falta de presença nas 
aulas (faltas de 
material). 

para facilitar o seu preenchimento; 

 Pedir sugestões ao orientador e aos 

colegas de estágio, com o intuito de 

conhecer formas de avaliação para 

os alunos que realizam aula. 

 Avaliar a mesma matéria mais que 

uma vez para garantir a visualização 

de todos os alunos na prática das 

situações de AI; 

 A interpretação dos dados recolhidos 

da avaliação deve ser analisada 

após a aula; 

 Nas aulas de 45 minutos serão 

observadas no máximo 2 matérias 

enquanto nas aulas de 90 minutos 

poderão ser visualizadas 3 ou mais 

matérias; 

3. 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 

 Protocolo de avaliação 

inicial 

 Plano Anual de turma 

 Planos de etapa 

 Planos de unidade de 

ensino 

 Balanços da avaliação 

inicial, de etapa e 

unidade de ensino 

 Planear 
instrumentos de 
avaliação formativa. 

 Estimular os alunos 
de acordo com a 
exigência formativa 
apresentada. 

 Realizar um 
diagnóstico fiável de 
todos os alunos em 
todas as matérias; 

 Informar os critérios 
de avaliação aos 
Encarregados de 
Educação através 
dos alunos. 

 Estudo autónomo das unidades 

curriculares de Avaliação 

Educacional e de AEFD, de forma a 

construir métodos de avaliação 

formativa e consolidar seus 

princípios para poder ser produtiva 

neste processo. 

 Utilização de fichas de autoavaliação 

no final da 2ª, 3ª e 4ªetapas. 

 Pesquisa de material de apoio 

didático sobre as diversas matérias 

que serão abordadas de acordo com 

os diferentes níveis; 

 Dar a conhecer aos alunos os 

objetivos para cada unidade de 

 Feedbacks do 
orientador, 
colegas de 
estágio, diretora 
de turma e 
alunos; 

 Autoscopias; 

 

 Ao longo do ano 

letivo; 
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ensino, solicitando-lhes a 

autoavaliação no final de cada 

unidade de ensino. 

4. 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. 

 Plano Anual de turma 

 Planos de etapa 

 Planos de unidade de 

ensino 

 Balanços de etapa e 

unidade de ensino 

 

 Realizar uma 

avaliação sumativa 

válida através da 

interligação entre as 

normas de 

referência e aquilo 

que foi observado; 

 Elaboração do teste 

referente à área dos 

conhecimentos, 

assim como a sua 

matriz corretiva; 

 

 Estudo dos critérios presentes nas 
normas de referência, para que a 
sua observação se torne num 
processo mais claro e objetivo. 

 Planear unidades de ensino de modo 
a que seja possível avaliar com 
sucesso todos os alunos. 

 Simplificação dos métodos de 
registo. 

 Consulta de testes comuns 
anteriores. 

 Estudo autónomo da unidade 

curricular de Avaliação Educacional, 

no que diz respeito à elaboração de 

testes; 

 Feedbacks do 
orientador e 
colegas de 
estágio, assim 
como o 
desempenho dos 
alunos. 

 Ao longo do ano 

letivo; 

 

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

 Protocolo de avaliação 

inicial 

 Plano Anual de turma 

 Planos de etapa 

 Planos de unidade de 

ensino 

 Balanços da avaliação 

inicial, de etapa e 

unidade de ensino. 

 Agendar e planear 
momentos para 
trabalhar os 
documentos 
referidos em 
entreajuda com os 
colegas do núcleo de 
estágio; 

 Diferentes opiniões e 
ritmos de trabalho; 

 O facto de não 
conseguir 
estabelecer uma 
relação próxima com 
todos os elementos 
do DEF e/ou do 
conselho de turma 
devido à sua 

 Realizar mais tarefas na sala de 
professores para proporcionar um 
desenvolvimento social entre os 
colegas; 

 Estabelecer momentos de trabalho 
do núcleo de estágio no horário 
escolar; 

 Adquirir informações sobre os alunos 
da turma com os outros professores; 

 Manter sempre o contato com os 

restantes membros do DEF e com a 

Diretora de Turma; 

 Interagir de forma construtiva com o 
DEF, demonstrando sentido critico; 

 Consultar os colegas do DEF para 
retirar duvida e pedir opiniões, assim 
como com os colegas do núcleo de 

 Feedbacks do 
orientador e 
colegas de 
estágio. 

 Ao longo do ano 

letivo; 
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dimensão e devido 
ao facto que o tempo 
livre que temos na 
escola ser destinado 
a trabalho autónomo; 

estágio, para uma melhor 
intervenção da minha parte. 
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3.3 Condução de Ensino 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem - Condução de Ensino 

Objetivos Documentos/ 
Atividades 

Dificuldades Estratégias Avaliação Calendarização 

1. 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. 

 Planos de aula; 

 Planos de Unidade de 

ensino; 

 Balanços de unidade 

de ensino; 

 Plano da 1ª Etapa - 

Avaliação Inicial; 

 Balanço do Plano da 

1ª Etapa Avaliação 

Inicial; 

 Autoscopias; 

 Adequar a 
organização dos 
exercícios propostos, 
tendo em conta os 
estilos de ensino 
definidos, de forma a 
potenciar os objetivos 
operacionais através 
de um 
acompanhamento 
ativo; 

 Elaborar exercícios 
com os diversos 
estilos de ensino, de 
acordo com as 
condições de ensino e 
as características dos 
alunos; 

 

 Melhorar o planeamento, 

tanto das aulas como das 

unidades de ensino, 

através da pormenorizada 

descrição das estratégias 

de ensino, nomeadamente 

ao nível da instrução e da 

organização dos alunos, 

dos espaços e materiais, 

do tempo e da tarefa. Com 

isto torna-se possível o 

aumento e um maior 

acompanhamento das 

tarefas. 

 Nas primeiras etapas irá 

predominar o estilo de 

comando e de tarefa para 

que os alunos consolidem 

rotinas de trabalho. 

Posteriormente, e quando 

a disciplina dos alunos 

permitirem, serão 

utilizados estilos de ensino 

divergentes, como a 

descoberta guiada. 

 Feedbacks do 
orientador e colegas 
de estágio, assim 
como o desempenho 
dos alunos. 

 Ao longo do ano 

letivo; 

 

2. Utiliza e justifica os 
procedimentos de informação 
sobre as atividades da aula de 

• Planos de aula; 
• Planos de Unidade 

de ensino; 

 Adaptar o discurso à 

capacidade de 

 Planear a instrução e 
feedbacks adequados das 
diferentes situações 

 Feedbacks do 
orientador e colegas 
de estágio, assim 

 Ao longo do ano 

letivo; 
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modo a assegurar a sua 
compreensão pelos alunos. 

• Balanços de unidade 
de ensino; 

• Plano da 1ª Etapa - 
Avaliação Inicial; 

• Balanço do Plano da 
1ª Etapa Avaliação 
Inicial; 

• Autoscopias; 

compreensão dos 

alunos, isto é, 

simplificação da 

informação 

transmitida aos alunos 

de forma que chegue 

a todos; 

 Momentos de 

instrução breves e 

claros de forma a 

potenciar o tempo 

potencial de 

aprendizagem; 

 Utilizar uma 

linguagem técnica de 

atual das matérias; 

 Instrução e feedback 

nas matérias de jogos 

desportivos coletivos 

e dança. 

abordados na aula; 

 Pesquisa autónoma de 
material didático sobre as 
matérias abordadas; 

 Treinar antecipadamente o 
discurso de instrução; 

 Conhecer os principais 
erros das matérias para 
prever possíveis 
feedbacks e ajudas; 

 Planear momentos 
estratégicos de instrução 
tendo em conta as 
matérias, os alunos e a 
tarefa; 

 Observar aulas do 
orientador e dos colegas 
de estágio; 

 Diferenciar os momentos 
de instrução ao longo da 
aula – inicial, intermédia e 
final; 

como o desempenho 
dos alunos. 

 Questionamento aos 
alunos; 

 Pedir para os alunos 
demonstrar a tarefa 
após o momento de 
instrução; 

 Autoscopia; 

 

3. 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. 

• Planos de aula; 
• Planos de Unidade 

de ensino; 
• Balanços de unidade 

de ensino; 
• Plano da 1ª Etapa - 

Avaliação Inicial; 
• Balanço do Plano da 

1ª Etapa Avaliação 
Inicial; 

•    Autoscopias; 

 Dar feedbacks e 

diagnosticar 

corretamente os 

alunos nas matérias 

de jogos desportivos 

coletivos – futebol e 

andebol e na dança; 

 Dar ajudas nos 

elementos gímnicos 

da ginástica de 

aparelhos; 

 Adaptação das formas 

 Planear diversos 
feedbacks consoante as 
matérias e os conteúdos a 
serem abordadas na aula; 

 Proporcionar exercícios 
que coloquem os alunos 
em maior tempo de prática 
e de aprendizagem; 

 Pesquisa e estudo 
autónomo de material 
didático sobre as matérias 
abordadas com o intuito de 
melhorar a capacidade e 
qualidade dos feedbacks, 
como também para 

 Feedbacks do 
orientador e colegas 
de estágio, assim 
como o desempenho 
dos alunos. 

 Questionamento aos 
alunos; 

 Pedir para os alunos 
demonstrar a tarefa 
após o momento de 
instrução; 

 Autoscopia; 

 Ao longo do ano 

letivo; 
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de feedback 

pedagógico às 

características dos 

alunos e 

performances 

correspondentes. 

reconhecer/identificar de 
uma forma mais objetiva o 
nível de cada aluno; 

 Pedir sugestões e opiniões 
aos colegas de estágio, 
assim como aos 
orientadores. 

 Observar aulas de outros 
professores de forma a 
encontrar outro tipo de 
abordagens e/ou 
sugestões de trabalho; 

4. 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. 

 Planos de aula; 

 Protocolo de avaliação 

inicial; 

 Balanço do Plano da 

1ª Etapa - Avaliação 

Inicial; 

 Autoscopias; 

 Controlar os alunos 
em momentos de 
instrução; 

 Definir grupos de 
trabalho de forma a 
diminuir os potenciais 
comportamentos 
desviantes e de 
risco; 

 Diminuir o número de 
atrasos; 

 Controlar os 
comportamentos de 
alguns alunos mais 
problemáticos; 

 Planear exaustivamente a 
organização da aula, quer 
em momentos de 
atividades quer em 
momentos de instrução; 

 Distribuir os alunos pelas 
várias atividades da aula, 
procurando construir 
grupos de nível, consoante 
os objetivos definidos e de 
forma a não potenciar 
comportamentos desvio. 

 Estabelecer diferentes 
estratégias de prevenção e 
remediação para os alunos 
mais problemáticos, de 
acordo as suas próprias 
características. 

 Pedir sugestões e opiniões 
aos colegas de estágio, 
assim como aos 
orientadores. 

 Observar aulas de outros 
professores de forma a 
encontrar outro tipo de 
abordagens e/ou 
sugestões de trabalho; 
 

 Feedbacks do 
orientador e colegas 
de estágio, assim 
como o desempenho 
dos alunos. 

 Questionamento aos 
alunos; 

 Pedir para os alunos 
demonstrar a tarefa 
após o momento de 
instrução; 

 Autoscopia; 

 Ao longo do ano 

letivo; 

 



Plano de Formação 2014/2015 

 
 

 

 
16 

 

5. 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. 

 Planos de aula; 

 Planos de Unidade de 

Ensino; 

 Protocolo de avaliação 

inicial; 

 Balanços do Plano de 

Etapas e de Unidades 

de Ensino; 

 Autoscopias; 

 Estabelecer um 
equilíbrio entre as 
matérias e os seus 
conteúdos 
obrigatórios e 
prioritários, com as 
preferências dos 
alunos; 

 Dinamizar tarefas 
desafiantes para os 
alunos; 

 Valorizar o empenho 
e o desempenho dos 
alunos nas tarefas, 
caso o aconteça; 

 Pesquisa e estudo 
autónomo de material 
didático sobre as matérias 
abordadas com o intuito de 
melhorar o conhecimento 
sobre as matérias para 
posteriormente aproximar 
os exercícios propostos às 
características dos alunos, 
entusiasmando-os; 

 Planear jogos e exercícios 
lúdicos para aplicar 
essencialmente na 
primeira parte da aula de 
forma a entusiasmar a 
turma para a prática; 

 Feedbacks do 
orientador e colegas 
de estágio, assim 
como o desempenho 
dos alunos. 

 Questionamento aos 
alunos; 

 Pedir para os alunos 
demonstrar a tarefa 
após o momento de 
instrução; 

 Autoscopia; 

 Ao longo do ano 

letivo; 

 

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

 Planos de aula; 

 Planos de Unidade de 

ensino; 

 Balanço de unidade de 

ensino; 

 Autoscopias; 

 Aplicação das 
variantes pedagógicas 
dos exercícios mais 
eficazes durante a 
aula, caso haja 
necessidade de 
ajustar a prática, 
nomeadamente nas 
matérias em que 
domino menos os 
conteúdos, como 
futebol, ginástica e 
dança. 

 Pesquisa e estudo 
autónomo de material 
didático sobre as matérias 
abordadas com o intuito de 
aplicar progressões 
pedagógicas de acordo 
com os conteúdos a 
abordar e com o nível dos 
alunos; 

 Incluir no plano de aula 
variantes de facilidade e 
dificuldade, de modo a 
estar melhor preparada 
para ajustar tarefas de 
aprendizagem. 

 

 Empenho e sucesso 

dos alunos na obtenção 

dos objetivos 

estipulados para as 

respetivas tarefas; 

 Comportamento dos 

alunos; 

 Feedbacks do professor 

orientador e dos 

colegas estagiários. 

 Autoscopias. 

 Ao longo do ano 

letivo; 

 

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

 Projeto de observação; 

 Filmar aulas; 

 Conferência pós-aula; 

 Balanço das aulas 

filmadas; 

 Ter uma capacidade 
reflexiva e construtiva, 
ou seja, interpretar 
diversos 
acontecimentos que 
não se limitem ao 
simples facto de 
alguma coisa 

 Realizar análises às aulas 
dos colegas de estágio 
frequentemente; 

 Adotar uma postura mais 
atenta às aulas de modo 
angariar um maior 
conjunto de informação 
para transmitir aos meus 

 Feedbacks do 
professor orientador 
e os colegas 
estagiários; 

 Visualizar e analisar 
as aulas filmadas. 

 Ao longo do ano 

letivo; 
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a intervenção pedagógica em 
Educação Física. 

acontecer. Saber 
refletir sobre isso, e 
porquê disso 
acontecer; 

 Fazer uma análise 
com uma linguagem 
mais adequada e 
cuidada; 

 Ter um olhar crítico e 
um discurso 
construtivista, ou seja, 
que acrescente algo, 
não se limite apenas a 
relatar o que 
aconteceu. 

 Ser capaz de corrigir 
todos os aspetos a 
melhorar detetados 
após a observação; 

colegas, para que seja 
relevante e que promova o 
seu desempenho; 

 Utilização de grelhas de 
observação simples; 

 Projeto de observação: 
numa fase inicial será 
apenas realizada uma 
observação informal; 
numa segunda fase serão 
observadas as aulas com 
uma análise de suportada 
em fichas de observação; 

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

 Planos de etapa e de 

unidade de ensino; 

 Balanços de etapa e 

de unidade de ensino; 

 Plano anual de turma; 

 Protocolo de avaliação 

inicial; 

 Balanço do Plano da 

1ª Etapa - avaliação 

inicial; 

 Alocar ao longo do 
ano momentos de 
trabalho e reuniões 
com o propósito da 
criação ou revisão dos 
documentos referidos; 

 Diferentes opiniões e 
ritmos de trabalho; 

 O facto de não 
conseguir estabelecer 
uma relação próxima 
com todos os 
elementos do DEF 
e/ou do conselho de 
turma devido à sua 
dimensão e devido ao 
facto que o tempo 
livre que temos na 
escola ser destinado a 
trabalho autónomo; 

 Todos os momentos 
estabelecidos para o 
trabalho em grupo estejam 
em consonância com as 
restantes 
responsabilidades; 

 Distribuir tarefas; 

 Manter sempre o contato 
com os restantes membros 
do DEF e com a Diretora 
de Turma; 

 Adquirir informações sobre 
os alunos da turma com os 
outros professores; 

 Interagir de forma 
construtiva com o DEF, 
demonstrando sentido 
critico; 

 Consultar os colegas do 
DEF para retirar duvida e 

 Feedbacks do 
orientador e dos 
colegas de estágio. 

 Ao longo do ano 

letivo; 
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 pedir opiniões, assim como 
com os colegas do núcleo 
de estágio, para uma 
melhor intervenção da 
minha parte. 
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4. Área 2 – Inovação e Investigação Pedagógica 

Inovação e Investigação Pedagógica 

Objetivos Documentos/ 
Atividades 

Dificuldades Estratégias Avaliação Calendarização 

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

 Estudo de 
investigação/ação 

 Encontrar uma 
problemática, no contexto 
escolar onde estou 
inserida, que fosse crucial 
e pioneira ao mesmo 
tempo; 

 Selecionar os 
instrumentos adequados; 

 Abordar a problemática 
da forma mais correta; 

 Demonstrar a importância 
da temática escolhida 
junto dos docentes da 
unidade curricular de 
Investigação Educacional 
e dos orientadores; 

 Definir as palavras-chaves da 
temática; 

 Pesquisa intensiva sobre a 
temática escolhida em motores 
de busca científicos; 

 Após leitura dos artigos 
relacionados, realizar fichas de 
leitura para ajudar na produção 
do projeto de investigação final; 

 Consultar especialistas da área; 

 Debate com os orientadores e 
professores da unidade 
curricular; 

 Feedbacks dos 
docentes da 
disciplina de 
Investigação 
Educacional; 

 Feedbacks dos 
orientadores de 
estágio. 

 Final do mês de 
Outubro 

2. Concebe um processo 
integrado de 
caracterização do 
problema com recurso a 
um quadro teórico de 
referência válido, 
identificando e justificando 
as decisões de ordem 
metodológica, 
nomeadamente os 
processos de recolha e 
tratamento de informação. 

 Quadro Teórico do 

Projeto de 

investigação-ação. 

 Metodologia do Projeto 

de investigação-ação. 

 Recolha e tratamento 

de informação da 

Investigação. 

 

 Selecionar e construir 
instrumentos válidos e 
fiáveis para recolha de 
informação. 

 Objetivação do problema; 

 Definir a amostra final 

para o estudo; 

 Conferenciar com os docentes 
da unidade curricular de 
Investigação Educacional e 
com os orientadores; 

 Conferenciar com especialistas 
na área; 

 Feedbacks dos 
docentes da 
disciplina de 
Investigação 
Educacional; 

 Feedbacks dos 
orientadores de 
estágio. 

 Entrega dia 3 de 
Dezembro 

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

 Análise da informação 
recolhida 

 Aplicar os instrumentos 
de forma a garantir a sua 
validade e fiabilidade; 

 Conferenciar com os docentes 
da unidade curricular de 
Investigação Educacional e 
com os orientadores; 

 Conferenciar com especialistas 
na área; 

 Feedbacks dos 
docentes da 
disciplina de 
Investigação 
Educacional; 

 Janeiro 
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 Feedbacks dos 
orientadores de 
estágio. 

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

 Trabalho de 

investigação 

 Plano de intervenção 

 

 Após a análise dos 
dados, encontrar a 
melhor e a correta 
interpretação dos 
mesmos; 

 Conferenciar com os docentes 
da unidade curricular de 
Investigação Educacional e 
com os orientadores; 

 Conferenciar com especialistas 
na área; 

 Pesquisa e análise das 

conclusões de estudos 

semelhantes; 

 Feedbacks dos 
docentes da 
disciplina de 
Investigação 
Educacional; 

 Feedbacks dos 
orientadores de 
estágio. 

 Finais de Março 

5. Organiza e avalia uma 
sessão de apresentação 
do estudo à comunidade 
escolar, mobilizando a 
participação dos presentes 
na discussão. 

 Sessão de 

apresentação e 

discussão do Estudo e 

respetiva avaliação 

 

 Implementar o plano de 
intervenção com todos 
os elementos do 
departamento do 
agrupamento; 

 Demonstrar a 
importância das soluções 
encontradas junto do 
departamento e pô-las 
em prática; 

 Envolver especialistas da 
área. 

 Realizar uma sessão 
fundamentada e interativa para 
cativar a participação dos 
participantes; 

 Efetuar uma boa divulgação da 
atividade a decorrer; 

 Realizar um balanço da sessão; 

 Envolver os participantes na 
avaliação da sessão; 

 Conferenciar com os 
orientadores e especialistas da 
área. 

 Feedbacks dos 
especialistas 
convidados; 

 Feedbacks dos 
orientadores de 
estágio. 

 Abril 

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

 Sessão de 

apresentação e 

discussão do Estudo e 

respetiva avaliação 

 

 Envolver a participação 

de especialistas da área; 

 Selecionar formas 

pertinentes e interativas 

de expor a informação á 

audiência. 

 Procurar envolver, desde as 
fases iniciais da investigação, 
especialistas da área; 

 Conferenciar com os 
professores de investigação 
educacional, e orientadores de 
estágio; 

 Contextualizar a apresentação, 
garantindo que a audiência é 
integrante do público-alvo do 
estudo, de modo a que os 
resultados da dinamização 
surtam o efeito pretendido. 
 

 Feedbacks dos 
especialistas 
convidados; 

 Feedbacks dos 
orientadores de 
estágio. 

 Feedbacks dos 
colegas 
estagiários; 

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

 Projeto de 

investigação-ação 

 Trabalho de 

investigação 

 Balanço do trabalho de 

investigação 

 Plano de intervenção 

 Sessão de 

apresentação e 

discussão do Estudo 

 Balanço da sessão de 

apresentação e 

discussão do Estudo 

 Diferentes opiniões e 
ritmos de trabalho; 

 Dificuldades em 

promover uma relação 

próxima com todos os 

constituintes do DEF, do 

conselho de turma e do 

corpo docente da escola; 

 Conferenciar com os 
professores de investigação 
educacional, e orientadores de 
estágio com o intuito de retirar 
dúvidas que possam surgir; 

 Divulgar e envolver os outros 
professores, tanto do 
agrupamento de escolas, da 
portela e moscavide, como da 
FMH; 

 Adquirir informações com os 
outros professores; 

 

 Feedbacks dos 
orientadores de 
estágio, assim 
como dos colegas 
estagiários; 

 Ao longo do ano 
letivo; 
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5. Área 3 – Participação na Escola 

Participação na Escola 

Objetivos Documentos/ 
Atividades 

Dificuldades Estratégias Avaliação Calendarização 

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

 Projeto do Desporto 

Escolar 

 

 Estabelecer objetivos 
de acordo com todos 
os alunos do núcleo 
de ginástica devido à 
sua grande 
heterogeneidade; 

 Dar ajudas nos 
diversos elementos 
gímnicos abordados 
nas sessões; 

 Definir progressões 
didáticas para 
situações de 
aprendizagem mais 
complexas, nas 
diversas matérias de 
ginástica abordadas 
nas sessões; 

 Criar instrumentos de 
avaliação, para o 
projeto do desporto 
escolar. 

 Realizar uma boa 
divulgação dos 
respetivos núcleos; 

 Estabelecer horários 
dos núcleos de 
desporto escolar 
ajustados às 
possibilidades do 
público-alvo; 

 Conferenciar com o 
orientador a melhor 
forma de garantir a 
diferenciação do 
ensino na modalidade 
de ginástica, assim 
como pedir sugestões 
de progressões 
didáticas e de ajudas 
nos diversos 
aparelhos trabalhados 
na ginástica, vito que 
o nosso orientador é 
especialista na área; 

 Nas primeiras 
sessões, conhecer os 
alunos e realizar uma 
avaliação inicial para 
posteriormente dividi-
los em grupos de 
nível; 

 Pesquisa autónoma 
de progressões e 
variantes de 
facilidade e 

 Feedbacks dos 
orientadores de estágio; 

 Feedbacks dos colegas de 
estágio; 

 Cumprimento dos objetivos 
definidos. 

 Finais de Setembro 
(divulgação); 

 Ao longo do ano 
letivo. 
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dificuldade para as 
várias situações 
propostas; 

 Realizar um balanço 
das sessões com 
uma análise sobre o 
cumprimento dos 
objetivos e os aspetos 
revelantes; 

 Envolver os 
participantes na 
avaliação das 
atividades do núcleo 
de desporto escolar. 

2. Participa ativamente na 
coadjuvação da condução da 
atividade de um núcleo de 
Desporto Escolar ou de uma 
atividade física alternativa de 
caráter sistemático (ocorrência 
semanal ao longo do ano). 

 Sessões de treino do 
Desporto Escolar 

 Executar as ajudas 
com segurança nos 
elementos gímnicos 
mais complexos e 
que acarretam mais 
riscos para os 
executantes. 

 Observar aulas do 
orientador e visualizar 
como este efetua as 
ajudas em cada 
elemento gímnico; 

 Estudo autónomo. 

 Feedbacks dos 
orientadores de estágio; 

 Feedbacks dos colegas de 
estágio; 

 

 Ao longo do ano 
letivo. 

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

 Elaboração de Plano 

da atividade de 

dinamização da 

escola 

 Atividade de 

dinamização da 

escola 

 Balanço da Atividade 

 Apesar de estar 
mencionado no 
projeto Educativo os 
pontos fracos e as 
ameaças do 
agrupamento, surge a 
dificuldade de como 
atuar para combater e 
/ou melhorar os 
pontos aqui 
referenciados; 

 Mobilizar o maior 
número de elementos 
da comunidade 
possível. 

 Conferenciar com o 

orientador de estágio 

e professores do 

DEF; 

 Realizar uma boa 

divulgação da 

atividade; 

 Contextualizar a 

atividade adaptando 

às necessidades da 

comunidade escolar; 

 Aplicar instrumentos 

de avaliação da ação 

de intervenção, 

recolhendo os 

Feedbacks dos 

 Feedbacks dos 
orientadores de estágio; 

 

 Até ao final do ano 
letivo. 
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participantes; 

 Avaliar o impacto da 

intervenção que 

analise diversas 

variáveis (e.g. 

perceção dos 

intervenientes, 

número de 

participantes e 

cumprimentos dos 

objetivos pré-

definidos). 

4. 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. 

 Sessões de treino do 

Desporto Escolar 

 Planeamento Anual 

das Atividades 

 Projeto do Desporto 

Escolar 

 Plano da atividade de 

dinamização da 

escola 

 Atividade de 

dinamização da 

escola 

 Balanço da Atividade 

 Diferentes opiniões e 
ritmos de trabalho; 

 Dificuldades em 

promover uma 

relação próxima com 

todos os constituintes 

do DEF, do conselho 

de turma e do corpo 

docente da escola; 

 Alocar ao longo do 
ano momentos de 
trabalho e reuniões 
com o propósito da 
criação ou revisão 
dos documentos 
referidos; 

 Retirar dúvidas 
existentes, sempre 
que necessários, 
com o orientador, 
professores do 
departamento ou 
com os colegas de 
estágio; 

 Elaborar um 
documento com toda 
a informação sobre 
os alunos que 
participam no 
Desporto Escolar; 

 Adquirir informações 
sobre os alunos com 
os outros 
professores; 

 Interagir de forma 
construtiva com o 
DEF, demonstrando 
sentido critico; 

 Feedbacks dos 
orientadores de estágio; 

 Feedbacks dos colegas de 
estágio; 

 

 Ao longo do ano 
letivo. 
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6. Área 4 – Relação com a Comunidade 

Relação com a Comunidade 

Objetivos Documentos/ 
Atividades 

Dificuldades Estratégias Avaliação Calendarização 

1. 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. 

 Caraterização/Estudo 
de turma 

 

 Identificar os principais 

problemas dos alunos e 

qual o seu potencial de 

aprendizagem nas 

outras disciplinas; 

 Conhecimento 

aprofundado de todos 

os alunos da turma. 

 Averiguar com o orientador 
e com a Diretora de Turma 
sobre o que deve conter um 
estudo de turma e um teste 
sociométrico; 

 Pesquisa autónoma sobre 
testes sociométricos; 

 Verificar as metodologias 
utilizadas em anos 
anteriores; 

 Conferenciar com a Diretora 
de Turma; 

 Trocar contactos (email e 
número de telemóvel) com 
a Diretora de Turma; 

 Realizar algumas das 
atividades no espaço de 
aula de EF. 

 Feedbacks dos 
orientadores de estágio; 

 Feedbacks da Diretora 
de Turma; 

 

 Durante o 1º 
período; 

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

 Projeto de Direção de 

Turma 

 Acompanhamento e 

auxílio do trabalho da 

Direção de Turma 

 Relatório/portefólio de 

Acompanhamento da 

Direção de Turma 

 Apresentação do/da 

estudo/caracterização 

de turma 

 Desconhecimento 
relacionado com as 
tarefas referentes à 
direção de turma e com 
o projeto de direção de 
turma; 

 Impossibilidade de 
comparecer no horário 
de atendimento de 
Direção de Turma pois 
coincide com as aulas 
na Faculdade; 

 Conferenciar com os 
professores orientadores de 
estágio e diretora de turma 
para um esclarecimento do 
documento em causa. 

 Aplicação do teste 
sociométrico para 
compreender e conhecer as 
características sociais da 
turma. 

 Comunicação dos dados 
recolhidos em inquérito e 
teste sociométrico com à 
diretora de turma; 

 Como existe a 
impossibilidade de 

 Feedbacks dos 
orientadores de estágio; 

 Feedbacks da Diretora 
de Turma; 

 

 Ao longo do ano 
letivo. 
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comparência no horário de 
atendimento de direção de 
turma, estarei sempre em 
contato com a diretora de 
turma via correio eletrónico, 
e sempre que possível 
estarei em contato com a 
mesma na sala de 
professores, de modo que 
seja possível uma maior 
troca de informação; 

 Redação de informação 
importante retirada dos 
encontros com 
encarregados de educação. 

 Consulta de projetos de 
direção de turma anteriores. 

3. 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. 

 Caraterização/Estudo 

de turma 

 Apresentação do/da 

estudo/caracterização 

de turma 

 Projeto de Direção de 

Turma 

 Acompanhamento e 

auxílio do trabalho da 

Direção de Turma 

 Relatório de 

Acompanhamento da 

Direção de Turma 

 Desconhecimento das 
competências e tarefas 
inerentes à direção de 
turma. 

 Participação ativa nos 
conselhos de turma; 

 Apresentar o estudo de 
turma ao conselho de 
turma; 

 Solicitar Feedbacks por 
parte da Diretora de turma 
atempadamente; 

 Adquirir informações sobre 
os alunos com os outros 
professores; 

 Estipular reuniões informais, 
de forma a cultivar a 
relações com os membros 
do conselho de turma; 

 Feedbacks dos 
orientadores de estágio; 

 Feedbacks da Diretora 
de Turma; 

 Feedbacks dos 
restantes professores 
do conselho de turma; 

 

 Ao longo do ano 
letivo. 
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