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Resumo 

 

Este Relatório Final tem como base o processo de Estágio Pedagógico, 

desenvolvido no ano letivo 2014/2015, o qual se insere no Mestrado em Educação Física 

nos Ensino Básico e Secundário. Estágio este que ocorreu na Escola Básica e 

Secundária de Gama Barros, no concelho de Sintra. Esta atividade teve como base o 

Guia de Estágio Pedagógico de 2014/2015, o qual compreende, os objetivos gerais e 

específicos correspondentes a quatro áreas de intervenção: Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem (Área I), Inovação e Investigação Pedagógica (Área II), 

Participação na Escola (Área III) e Relação com a Comunidade (Área IV). 

Na Área I, foi acompanhada uma turma de 10º ano do Curso de Artes Visuais e 

Curso de Ciências Socióeconómicas. A Avaliação Formativa assume-se como uma 

estrutura fulcral na procura de um processo ensino-aprendizagem coerente e adequado 

Na Área II foi elaborado um estudo relativo à Motivação dos alunos nas aulas. Na 

Área III destaca-se a importância do Desporto Escolar  como meio de formação 

específica numa modalidade e como oportunidade de criação de mais um momento de 

educação dos alunos através da prática de atividades desportivas. 

A Área IV assume uma grande preponderância pela preparação do professor para 

as diversas atividades escolares não estando diretamente relacionadas com a sua 

disciplina. 

 

Palavras-Chave: Escola, Educação Física, Avaliação Formativa, Motivação, 

Ensino Secundário, Desporto Escolar 

  



 
 

Abstract 

This Final Report has as its basis a Pedagogical Internship, developed in the 

academic year of 2014/2015, under the Masters in Teaching Physical Education in Basic 

and Secondary school. This Internship program happened in Escola Básica e Secundária 

de Gama Barros, in Sintra’s municipality. The activity followed the Guia de Estágio 

Pedagógico (academic year 2014/2015), which comprehends the general and specific 

goals that correspond to four intervention areas: Organization and Management of 

Teaching and Learning (Area I), Innovation and Educational Research (Area II), 

Participation in School (Area III) and Relationship with the Community (Area IV) 

In Area I, a 10th grade class was merged from the courses of Visual Arts and 

Socioeconomical Sciences, since both had a minor number of students. This class was 

accompanied through the academic year. The Formative Evaluation is clearly a key 

structure on the search for a coherent and adequate learning process, with a constant 

concern regarding the best strategies employed and being aware that it is all about a 

continuous and lasting process.  

In Area II was developed a study on student Motivation during class. In Area III, it 

is highlighted the importance that School Sports play as a means of Education on a 

specific modality and as an opportunity for creating another education moment through 

the practice of sports activities. 

 Area IV takes a great preponderance for the teacher’s preparation for the diverse 

school activities that are not directly related to the taught discipline.  

Key Words: School, Physical Education, Motivation, Secondary School, School Sports, 

Assessment
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Introdução 

O presente Relatório tem como finalidade analisar o processo de Estágio Pedagógico 

desenvolvido no ano letivo 2014/2015, que integra o Mestrado em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário. Esta atividade surge como o culminar de uma 

formação, que habilita profissionalmente para o desempenho de todas as atividades 

associadas à função profissional de um Professor de Educação Física. 

O Estágio foi realizado na Escola Básica e Secundária de Gama Barros, teve como 

suporte o Guia de Estágio Pedagógico 2014/2015, onde se pode constatar todos os 

objetivos, sendo estes específicos e gerais a este processo. 

Este documento inicia-se com uma contextualização com as principais características 

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

atividades de lecionação e restantes áreas de intervenção. Após isto, é realizada uma 

reflexão crítica sobre todo o processo desenvolvido no Estágio, tendo sempre como base 

as competências descritas no Guia de Estágio, sendo que se apresentam divididas em 

quatro áreas: 

 Área I: Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

 Área II: Inovação e Investigação; 

 Área III: Participação na Escola ( Desporto Escolar, Criação de um dossiê de 

condição física) 

 Área IV: Relação com a Comunidade (Acompanhamento da Direcção de Turma, 

Intervenção na Unidade de Autismo). 

A análise realizada em cada área de intervenção, assenta em primeiro numa 

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

estratégias e decisões tomadas, com o objetivo de ultrapassar as dificuldades ao longo 

do ano letivo e otimizar o processo ensino-aprendizagem. São também abordados 

aspetos positivos e os que carecem de mais trabalho. 

Por fim, o Relatório termina com uma breve reflexão sobre todo o Estágio e sobre a 

sua influência na formação do professor estagiário. 
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Contextualização 

Para Cortesão (1982, citado por Cunha 2010), parece ser importante que o 

professor seja capaz de teorizar as suas práticas e de as comunicar aos outros, assim 

como intervir na escola, de forma a estimular a interação com a comunidade. A função de 

um Professor de Educação Física não está limitada ao contexto sala de aula, envolve 

diversos fatores para além deste. Deve, assim, ser um professor “completo”, atuando nos 

mais variados contextos da ação educativa. 

Este enquadramento pretende, então, abranger a complexa realidade existente 

desde o meio envolvente à escola até à estrutura organizativa desta instituição e recursos 

físicos e humanos que providencia. Nomeadamente, especificar o meu campo direto de 

atuação e intervenção, a disciplina de EF no seio escolar. Por último, pretendo apresentar 

uma descrição da turma que leccionei, uma vez que foi dentro desta turma que todo o 

PAT foi desenvolvido. 

O Professor 

 

 Desde muito cedo que percebi que a minha orientação profissional estaria 

intimamente ligada ao Desporto. Este aspeto está diretamente associado ao ambiente 

familiar que experênciei ao longo da minha vida. A atividade física e ao desporto, sempre 

permitiu uma convivência e partilha de experiências, influenciou os meus gostos e 

comportamentos e, deste modo, o meu núcleo familiar começou a “formatar” o meu 

trajeto e as minhas escolhas académicas. 

 Apresentando sempre uma apetência e vontade natural para praticar AF, fosse ela 

de natureza informal ou mais formal, pratiquei durante dois anos a nível federado a 

modalidade de Rugby. Mas desde muito cedo, comecei por jogar Futebol ao nível 

colegial, jogando atualmente ainda a nível amador. 

 Apesar de possuir a certeza de querer seguir uma profissão do Desporto ou da 

AF, não me sentia muito inclinado em seguir a via do ensino, muito por aquilo que 

pensava relativamente a esta área, sobretudo a escassa oportunidade e oferta de 

trabalho nas escolas, mas devido a conselhos familiares e a minha formação inicial em 
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treino, decidi ter um conhecimento mais abrangente nesta área. Através de conversas 

com colegas, apercebi-me da importância que o Professor pode assumir na vida dos 

seus alunos e o facto de participar ativamente na aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças, como alunos e indivíduos. 

 Algo que me “aliciou” foi a dinâmica da relação com os alunos e a oportunidade de 

poder alterar e melhorar os comportamentos e desempenhos destes, de forma a ser 

recompensador e gratificante . Posso afirmar que foi na condução destas aulas que tomei 

o gosto pelo ensino. Deste modo o meu trajeto tornava-se cada vez mais claro para mim 

e foi assim que decidi, tornar-me, Professor de EF. 

 Realizei a minha Licenciatura na Universidade Lusófona de Tecnologias e 

Humaninades e posteriormente o Mestrado na Faculdade de Motricidade Humana da 

Universidade Técnica de Lisboa. Ao interagir e trabalhar junto de colegas desta área, 

apercebi-me que a formação tinha alguma lacunas ao nível do ensino, desta forma, tive 

que estudar fora do contexto da faculdade, começando por conceitos base, dados na 

licenciatura. Apesar disto, sinto-me um previligiado por ter tido a oportunidade de ter 

estudado numa instituição que valoriza mais as competências práticas do ensino e de 

poder aprofundar essa formação com uma abordagem mais académica investigacional 

no Mestrado. 

 Os meus pontos fortes passam pela disponibilidade de trabalhar e aprender, e 

com a minha formação especializada, que me forneceu um vasto conjunto de 

ferramentas pedagógicas válidas, que foram úteis na resolução de desafios e dificuldades 

que foram aparecendo ao longo do meu percurso. Por outro lado, os meus pontos fracos, 

passam como referir anteriormente, pela defeciente formação ao nível do ensino, a falta 

de experiência prática de todas as tarefas relacionadas com o profissional de EF. 

 O nervosismo de ter de enfrentar e orientar uma turma grande que desconhecia, 

está bastante presente e as competências relacionadas com o planeamento e avaliação, 

apesar de estarem sempre presentes, estavam claramente em segundo plano nas 

minhas prioridades. Com o passar do tempo fui apercebendo da importância e da relação 

que estes apresentavam no sucesso do meu papel como agente de ensino. Para além 

disto, as outras áreas de intervenção também foram ganhando importância e relevância 

com o passar do estágio. 

 As minhas expetativas, para o ano de Estágio Pedagógico, eram bastante 

elevadas. Esperava colmatar algumas lacunas, aumentar e aperfeiçoar as minhas 



4 
 

capacidades pedagógicas e conhecer a dinâmica de funcionamento e organização de 

uma escola. 

Escola 

 

Martins (2015) sugere que a escola apresenta uma capacidade efetiva de 

influenciar o comportamento dos jovens, influenciando-os a adotar estilos de vida ativos, 

uma vez que, a maioria destes, frequenta e permanece muito tempo neste local. 

Adicionalmente, este espaço encontra-se munido de recursos materiais e espaciais 

adequados à prática de atividade física, assim como recursos humanos especializados 

para a sua promoção, especificamente, os professores de Educação Física. 

É com base na citação acima, que irei começar por caraterizar a escola onde o 

Estágio Pedagógico ocorreu. A ESGB situa-se, desde 22 de Setembro de 1983, na rua 

da Esperança, (antiga quinta das flores), na União de freguesias Cacém- São Marcos, 

pertencente ao concelho de Sintra.  

 A escola teve origem na escola Industrial e Comercial de Sintra, criada em 1959 e 

construída em Agualva-Cacém, na quinta da Nora. O Decreto n.º 457/71, de 28 de 

Outubro, levou ao seu desdobramento em Escola Técnica de Gama Barros e Escola 

Técnica de Ferreira Dias. As duas coexistiram no mesmo espaço mais de uma década e 

meia, com vertentes diferenciadas. O referido Decreto destinou à Gama Barros o curso 

geral de comércio e a secção preparatória para os institutos comerciais, este facto 

conferiu-lhe o estatuto de escola comercial. Em 1975 foi abolida a distinção entre Liceus 

e Escolas técnicas, o que motivou a alteração da denominação para Escola Secundária 

de Gama Barros (agora denominada de Escola secundária com 3º ciclo do Ensino Básico 

de Gama Barros). 

 A escola, de tipologia ES 42, é constituída por oito pavilhões e ocupa, na sua 

totalidade, uma área total próxima dos 2,7 ha. A escola e a sua área envolvente situam-

se a aproximadamente 1,5 km da estação ferroviária do Cacém.  

Quanto à expansão urbana verificada em Agualva-Cacém é representativa do que 

ocorreu, em geral, no eixo Lisboa-Sintra. Desenvolveu-se, inicialmente, com base no eixo 

ferroviário suburbano e foi depois reforçada com o eixo rodoviário mais importante no 

crescimento desta área o IC 19. Esta infraestrutura dotou esta região de uma importante 

mobilidade geográfica, acentuando a sua acessibilidade a partir de Lisboa e consolidou o 

fenómeno urbano.  
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 Recentemente, uma parte da cidade de Agualva-Cacém foi alvo do programa 

Polis, que pretendeu ordenar o caos urbanístico verificado na zona central. Dessa forma, 

o Cacém cresceu, demograficamente, nas quatro últimas décadas do século XX, de 

forma muito significativa, devido ao êxodo rural, ao retorno dos portugueses das antigas 

colónias e ao fluxo imigratório, primeiro dos PALOP e mais recentemente de países do 

leste europeu e Brasil. 

Os dados disponíveis para Agualva-Cacém (censos 2011) indicavam que a união 

destas duas freguesias, são habitadas por 57138 cidadãos, sendo que 11,6% da 

população nacional estrangeira está sediada nesta freguesia. Onde 66,4% eram 

nacionais dos PALOP e 6% do Brasil. No entanto, o conselho de Sintra apresenta ainda 

uma grande percentagem de população pouco qualificada. Os indivíduos com o ensino 

básico representavam cerca de 47,5% da população residente. Apenas 11,5% possuía 

formação de nível superior e 10% não tinha qualquer habilitação escolar.  

Pondendo salientar alguns pontos fracos referentes a esta freguesia, sendo eles, 

a execiva concentração populacional; a existência de elevados e diversificados fluxos de 

imigrantes; a insufeciência de respostas das infraestruturas, equipamentos e serviços 

disponíveis; a existência de uma população com habilitações escolares de nível 

intermédio-baixo e que trabalham, essencialmente, no setor do comércio e serviços de 

baixa e média qualificação; o aumento do número de famílias em situação de pobreza, 

deliquência juvenil, de crianças e jovens em perigo e o aumento do número de famílias 

monoparentais. Todos estes fatores podem ser considerados como prejudiciais para a 

educação dos jovens e o seu desenvolvimento enquanto cidadãos. 

De acordo com o PEE, estas caraterísticas surgem como constrangimentos a que 

a escola se tem adaptado de forma a interferir desenvolvendo estratégias, que visam 

minimizar os efeitos e as dificuldades das famílias. 

O corpo docente da escola é composto por 187 professores, de acordo com o 

projeto educativo da escola, onde 74% pertencem ao quadro de Escola e de zona 

pedagógica, e 26% são contratados. A maior parte dos professores tem mais de 10 anos 

de serviço. 

Em relação ao corpo discente, de acordo com os dados da escola, é constituído 

por um total de 1522 alunos, em que 659 são do ensino básico e 863 do ensino 

secundário. Estão distribuídos por 76 turmas, em que 34 pertencem ao 3º ciclo e 42 

pertencem ao secundário. 

Quanto ao pessoal não docente, este é constituído por 47 trabalhadores: 11 

assistentes técnicos, uma chefe de serviços de administração escolar, uma coordenadora 
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operacional e 34 assistentes operacionais. Destes trabalhadores, seis encontram-se ao 

abrigo das medidas contrato emprego – inserção. Existem ainda 6 técnicos (três 

psicólogos, uma estagiária, uma terapeuta da fala e uma assistente social) e um 

elemento do Gabinete Coordenador da Segurança Escolar que prestam serviço na 

escola. 

É importante referir também os pontos fortes da escola, estes que devem ser 

consolidados no decorrer dos anos: o investimento no desenvolvimento cívico dos 

alunos; a promoção de uma educação para a saúde; ambiente e segurança; uma boa 

integração social e escolar; a competência, dinamismo e a boa gestão da direção da 

escola; a oferta educativa diversificada e adequada às necessidades do meio; o 

reconhecimento, pelas empresas, da boa qualificação dos alunos dos cursos de caráter 

profissionalizante e, por fim, a rede diversificada e ativa de parcerias. 

Os recursos espaciais são uma mais-valia nesta escola, para além do seu bom 

estado, permitem uma diversidade de espaços e, assim, as aulas podem decorrer em 

várias instalações, com o objetivo de lecionar as diferentes matérias. Tanto as 

instalações como os materiais são utilizados para a lecionação das aulas, para o DE e 

torneios, como para qualquer outra atividade desenvolvida no âmbito escolar. 

No entanto, quando as condições climatéricas forem adversas, a turma que estiver no 

exterior será encaminhada para o pavilhão, que dividido em 3 espaços iguais, permite 

integrar a turma do exterior. Caso contrário, o pavilhão funciona apenas com 2 turmas ao 

mesmo tempo, e com a disposição em L que permite a melhor ocupação do espaço pelas 

2 turmas. Na minha opinião, a utilização da disposição em L, é bastante positiva, pois 

para uma turma de vinte e cinco alunos, torna-se importante ter espaço para a realização 

das tarefas, de forma a que os alunos consigam ter um melhor processo de 

aprendizagem. Os únicos aspetos negativos que posso referir, estão relacionados com o 

controlo da turma, é mais fácil o controlo com 1/3 do pavilhão e o deslocamento do 

professor durante a aula, por vezes, este não é realizado como o desejável. 

Na calendarização, existem quatro rotações que ocorrem de duas em duas semanas, 

passando as turmas por todas as instalações disponíveis na escola. Os espaços 

encontram-se agrupados a pares (P1+ginásio; P2+P1; Ext + P2.). 

De referir ainda a excelente oferta ao nível do DE da escola, sendo que existem dez 

núcleos, dividindo-se em cinco modalidades, sendo elas, o Futsal, o Voleibol, o Andebol, 

o Basquetebol e por fim a Dança. 
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Grupo de Educação Física 

 

 O grupo de Educação Física, faz parte do Departamento de Expressões, e é 

através deste que poderá manifestar as suas preocupações em Conselho Pedagógico. É 

constituído por onze professores e por quatro estagiários, dos onze professores, oito são 

do quadro da escola e, os restantes três, são professores contratados. Sendo que dos 

onze professores, dois são do género feminino e os restantes são do género masculino. 

Este grupo é responsável para além da lecionação das aulas de EF, também pelo 

funcionamento dos cursos profissionais de Desporto. Estão ainda a seu cargo o 

funcionamento das diversas modalidades do Desporto Escolar existentes na escola e 

desenvolvem ainda diversas atividades extra-curriculares ao longo do ano. 

 A organização das sessões adotados pelo grupo não estão totalmente de acordo 

com as sugestões presentes nos PNEF, pelo facto de na escola existirem apenas duas 

sessões semanais em ambos os ciclos. 

  De acordo com os PNEF (2001), o número de sessões semanais e a forma como 

são distribuídas ao longo da semana, no mínimo três sessões de EF por semana, 

desejavelmente em dias não consecutivos 

 Na ESGB as turmas do 3º Ciclo, a carga horária da disciplina de EF é dividida em 

aulas de quarenta e cinco minutos, sendo distribuída por dois blocos semanais, 90 min + 

45 min. No caso do ensino secundário, a carga horária passa a ser de duas sessões 

semanais com a duração de noventa minutos. 

 No que toca à minha integração no GEF, foi fácil e bastante positiva, sobretudo 

pela disponibilidade e simpatia de todos os colegas, apesar da minha timidez, esta foi 

realizada rapidamente. Penso que é justo, deixar um agradecimento a outros grupos de 

estágio de anos anteriores da escola, tendo em conta, o trabalho realizado, o que 

permitiu a criação de condições de aprendizagem, deixando uma grande 

responsabilidade para cada estagiário. 

 Os grupos de estágio de EF nesta escola têm sofrido algumas alterações, a 

escola recebe estagiários à bastante tempo, criando assim condições e rotinas no GEF 

para que este trabalho seja realizado eficazmente e com diminuição das dificuldades que 

poderíamos encontrar. 
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Turma 

 

 Nos dias próximos ao início do ano letivo recebemos a Relação das quatro turmas 

atribuídas ao professor orientador. Nesse momento foi feita uma seleção das turmas para 

cada elemento do núcleo, as turmas foram escolhidas através de um sorteio. Nessa 

altura ainda não sabia nada da escola, a forma como as turmas eram seleccionadas, 

como eram escolhidos os horários, algo que foi conhecido logo nos primeiros tempos de 

contato com a turma. 

 A turma, sobre a qual fiquei responsável durante todo o ano letivo, foi o 10º ano 

com a junção das turmas de Artes e de Economia. Inicialmente, a turma era constituída 

por vinte e três alunos, mas no decorrer do ano letivo, um dos alunos iniciais deixou de 

frequentar as aulas, ao invés no segundo período deram entrada dois novos alunos para 

a turma. No que diz respeito à caracterização da mesma, era composta na sua maioria 

por alunos com 15 anos de idade, a maioria dos alunos tinha nacionalidade portuguesa, e 

quinze alunos pertencem ao género masculino e dez são do género feminino. A turma 

era constítuida na sua maioria por alunos pertencentes à ESGB, o que foi um fator 

positivo, pois verificou-se uma boa relação entre todos os alunos e a integração dos 

alunos provenientes de outras escolas foi realizada rapidamente e eficazmente. O 

comportamento desta turma foi sempre exemplar no decorrer do ano letivo, no geral, os 

alunos são possuidores de uma boa educação. Eles sabiam respeitar o professor, o que 

era visível quando eram repreendidos, já que assumiam o erro e pediam desculpa, 

cumpriam com as tarefas das aulas mas, por vezes, eram algo infantis e conversadores.  

 Apesar de não existir nenhum aluno com NEE, existia uma aluna que apresentava 

inúmeras falhas na sua formação, não conseguindo realizar qualquer tarefa com sucesso, 

o trabalho com esta aluna, passou sobretudo pelos conteúdos mais básicos, 

correspondentes ao ensino básico. Mas na sua generalidade, a turma apresentou um 

bom desempenho em todas as áreas e demonstrou vontade e empenho na realização 

das tarefas propostas. 
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Área I – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

 A área de Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, é a principal e 

mais importante área do estágio. É nesta que adquirimos o saber e o saber-fazer que, 

certamente, se irá espelhar aquando da nossa atividade docente. 

 Sendo esta área que está diretamente relacionada com o PAT, percebe-se o 

porquê de ser a mais pesa na classificação do estagiário. Esta área está dividida em três 

categorias, que se complementam em absoluto: o Planeamento, a Avaliação e a 

Condução de Ensino. Todas as acções desenvolvidas nesta área prendem-se com a 

turma em que estive em contato, a do 10º AV+SE. 

Planeamento 

 

 Tendo em conta a minha formação inicial ter sido feita em Treino Desportivo, as 

cadeiras relacionadas com o Ensino da EF não foram abordadas no 1º Ciclo, e o 

planeamento dado em treino é completamente diferente do planeamento em ensino. 

Apenas no 2º Ciclo, na FMH, é que estas questões foram abordadas de forma mais 

direta. Durante muito tempo o Planeamento na disciplina de EF era pensado em blocos, 

Cada bloco correspondia a uma Unidade Didática sobre uma determinada matéria, onde 

era criada uma progressão dessa matéria e, durante largos períodos, as restantes 

matérias não seriam abordadas. 

Na articulação entre os diferentes níveis de planeamento, a forma de trabalhar foi 

deixar para a etapa grandes decisões, nomeadamente a distribuição das matérias pelos 

diferentes espaços e objetivos do final da etapa. Para as unidades de ensino ficavam as 

questões mais relacionadas com a organização das aulas, a formação dos grupos e 

objetivos intermédios a atingir no fim dessa unidade de ensino. Para os planos de aula 

ficavam as questões mais específicas dos exercícios e suas variantes, bem como alguns 

feedbacks. Procurei ter sempre o cuidado de dar seguimento ao planeamento que já 

vinha de cima, começando pelo PAT, passando pelos planos de etapa, de seguida os de 

unidade de ensino e por fim os planos de aula, surgindo, naturalmente, alguns ajustes, 

mas devidamente justificados. 



10 
 

 Nos últimos anos, tem sido crescente a preocupação em tornar o PAT mais 

direcionado para as necessidades do aluno. Como tal, o planeamento, atualmente, 

entende-se que seja construído através de Etapas e de UE. Isto é, poderá depender de 

fatores como a rotação de espaços da escola ou, mais importante, os objetivos definidos 

para esse período, o professor define, uma ou mais, matérias prioritárias sobre as quais o 

ensino deverá incidir mais. Para cada matéria prioritária, serão definidos objetivos 

específicos que definem as componentes críticas de aprendizagem e que serão o foco 

fundamental do professor. 

 A construção e manutenção da coerência entre os planos pressupõem a utilização 

de uma observação prognóstica eficaz e a realização dos balanços, não só das 

aprendizagens dos alunos, mas também dos meus desempenhos como agente ativo do 

ensino. Neste ponto senti uma evolução positiva visto este ter sido bastante trabalhado 

ao longo do Estágio. Realizei, semanalmente, autoscopias das aulas conduzidas e 

foquei-me também nas aprendizagens dos alunos durante a reflexão. Este exercício 

permitiu-me sustentar e enriquecer os balanços das UE e dos PE que serviram como 

aprendizagens dos alunos, existiu assim, a necessidade de reajustar algumas matérias e 

algumas diretrizes estipuladas no Plano Anual de Turma (PAT). 

Avaliação Inicial 

 

 O planeamento do período de Avaliação Inicial tem características diferentes das 

restantes Etapas do ano letivo. Esta é essencial para a construção do plano anual de 

turma, permitindo ao professor identificar, com clareza, as prioridades de aprendizagem 

dos seus alunos, através da utilização dos recursos disponíveis. Ao elaborar o plano 

desta primeira etapa, apresenta-se os aspetos mais importantes para a sua 

concretização, começando com os objetivos. É nesta etapa que foi aplicado o protocolo 

de avaliação inicial, PAI, para recolher informação sobre o nível de prática dos alunos, no 

que diz respeito ao seu nível de aptidão física e conhecimentos que têm, relativamente à 

disciplina de educação física. Cabendo a cada professor recolher as informações que lhe 

serão úteis. É com auxílio da AI, que estes iniciam o processo de organização e 

funcionamento pedagógico da disciplina, para que o aluno desenvolva as aprendizagens 

pretendidas.  

Na escola ESGB, o PAI é um documento já elaborado pelo GEF, e que foi 

fornecido ao núcleo de estagiários, compreende-se que este documento será de fácil 

entendimento, assim como de fácil operacionalização, deixando-nos mais descansados 
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quanto a esta etapa complexa. Esta etapa teve a duração de quatro semanas e meia, 

sendo que no que diz respeito às matérias, o protocolo é composto pelos jogos 

desportivos coletivos (futebol, andebol, voleibol e basquetebol), a ginástica (solo e 

aparelhos), o atletismo (corrida de 40 metros, salto em altura e lançamento do peso). 

 A escolha destas matérias deve-se à rentabilização do tempo, permitindo-nos 

focar mais o processo de ensino ao nível da aprendizagem e consolidação dos 

conteúdos. Torna-se também importante considerar que esta fase corresponde ao 

primeiro contato entre professores e alunos, e aos alunos entre si, pelo que estes devem 

sentir-se constantemente motivados para a prática, estabelecendo-se normas e rotinas 

organizativas, num contexto simplificado que permita desde logo um controlo da turma. A 

outra área, avaliada nesta etapa, é a aptidão física, onde se aplica o teste do vaivêm, a 

avaliação da aptidão aeróbia é a área mais importante de qualquer programa de aptidão 

física, justificado como um dos melhores indicadores da capacidade cardiorrespiraória. 

No que diz respeito à área dos conhecimentos, esta não é contemplada no PAI, por 

opção do GEF, já que definem um conjunto fechado de conhecimentos a adquirir em 

cada ano de escolaridade.  

Penso que esta seja uma boa estratégia, tendo em conta aquilo que é definido 

para cada ano de escolaridade. 

Plano Anual de Turma 

 

O Plano Anual de Turma trata-se de um plano de trabalho que integra a 

organização, o acompanhamento, a avaliação, as estratégias de 

diferenciação pedagógica e de adequação curricular para uma turma ou 

conjunto de objetivos, estratégias, conteúdos e meios que concretizem o projeto 

educativo anual para uma turma em particular 

Rosado (2007) 

 A construção do PAT revelou-se uma tarefa bastante exigente e trabalhosa. 

Compreendo a necessidade de planear, antever e projetar o que ensinar, quando e 

como. Na sua elaboração senti dificuldade em projetar: que objetivos formular para as 

diferentes etapas de ensino?  
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Parece-me um pouco precoce a realização duma reflexão deste género numa 

fase tão inicial do ano, visto que ainda apresentava algum desconhecimento 

relativamente à aprendizagem dos meus alunos. A principal dificuldade na construção 

deste documento foi prognosticar o nível que cada aluno atingiria no final do ano, para 

realizar este prognóstico é necessário ter-se várias ferramentas como, por exemplo, a 

experiência como docente.  

Mas, por outro lado, este documento assumiu um importante papel no apoio e 

orientação do meu trabalho. A sua elaboração incluiu a definição das matérias 

prioritárias, das estratégias de ensino, de forma a criar situações adequadas de forma a 

que os alunos atingam o sucesso. Este plano contemplou os resultados obtidos na AI em 

todas as matérias avaliadas, bem como o teste do vaivêm no que diz respeito à área da 

aptidão física. 

 Para além das matérias prioritárias, é previsto também que nestas UE, sejam 

abordadas matérias alternativas, nas quais o professor poderá optar por não dedicar 

tanto tempo na sessão de trabalho. No meu ponto de vista, neste tipo de planeamento 

realizado, estas matérias são uma forma de diferenciar o ensino na disciplina. Isto 

permitirá, um trabalho de várias matérias em simultâneo, criando assim situações para 

que o aluno tenha a possibilidade de praticar essa matéria, mas sobretudo que um aluno 

possa ter períodos onde haja aprendizagem, seguindo-se um período de revisão, de 

forma a melhorar a consolidação daquilo que foi lecionado pelo professor, algo que o 

planeamento por blocos não o permite e que é essencial para a promoção de um ensino 

eclético. 

 Segundo os PNEF (2001), A conceção de Educação Física seguida neste plano 

curricular vem sistematizar esses benefícios, centrando-se no valor educativo da 

atividade física eclética, pedagogicamente orientada para o desenvolvimento multilateral 

e harmonioso do aluno. 

  Num primeiro momento do estágio, em conversas com os orientadores, a minha 

maior preocupação foi a de perceber como planear e, consequentemente, organizar e 

gerir as aulas. Nas primeiras aulas procurei seguir o tipo de estruturação indicada pelo 

OE e, com o decorrer do tempo, isto é, com a conclusão do PAT e dos respetivos planos 

de Etapa, procurei seguir o meu próprio caminho. Inicialmente foi complicado 

compreender algumas diretrizes deste tipo de planeamento e cometi alguns erros na 

realização do mesmo. Passando sobretudo pelos diagnósticos e prognósticos pouco 
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realistas para AI dos alunos, condicionando assim a formação dos grupos de trabalho e 

consequentes objetivos específicos para cada um. 

Planos de Etapa 

 

 Para Rosado (2007), uma etapa pode ser considerada como uma fase ou passo; 

um período do ano que se dstingue dos restantes, por um contributo original, único, para 

a concretização dos objetivos anuais. No PAT feito para a minha turma, o ano letivo foi 

dividido em 4 Etapas.  

A primeira etapa correspondeu à realização da AI, esta é fundamental para todo o 

planeamento seguinte adequando os objetivos às necessidades dos alunos. A segunda 

etapa realizou-se após e prolongou-se até ao final do primeiro período, onde se 

desenvolveu as aprendizagens em que os alunos demonstraram maiores dificuldades 

durante a AI. Nesta etapa, pretendeu-se desenvolver capacidades coordenativas e 

condicionais dos alunos, abordar as matérias prioritárias onde os alunos manifestaram 

mais dificuldades, a aprendizagem de gestos técnicos e tácticos das modalidades a 

lecionar, desenvolver avaliação formativa para reajustes necessários, assim como dar a 

conhecer aos alunos as suas evoluções, tudo isto, foram objetivos definidos para esta 

etapa.  

A terceira etapa inseriu-se no segundo período do ano letivo e teve como objetivo, 

o desenvolvimento e aplicação das competências adquiridas. Esta etapa tem como 

principais objetivos, continuar a trabalhar as capacidades físicas dos alunos, desenvolver 

habilidades motoras adquiridas na etapa anterior, rever e consolidar conteúdos 

abordados na etapa anterior.  

Por fim, a quarta etapa corresponde ao desenvolvimento, revisão e consolidação 

das matérias de acordo com o que é proposto pelos PNEF. Como a própria etapa assim 

o sugere, esta serve para detetar e colmatar dificuldades dos alunos ao longo do ano, 

quer no que diz respeito ao nível geral da turma, quer ao nível específico de cada aluno, 

consolidar as aprendizagens anteriores e por fim a aprendizagem de gestos técnicos das 

modalidades lecionadas. 

 Penso que foi uma excelente forma de planeamento, a divisão por quatro etapas. 

Esta foi condicionada tendo em conta alguns fatores, a divisão do ano letivo em três 

períodos letivos, permite ao professor realizar um balanço/reflexão sobre o que se 
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passou em cada período, procurando aspetos a melhorar. Para além disto, com a final do 

período, é realizada a avaliação sumativa, permitindo também realizar uma reflexão 

Estas interrupções permitiram também realizar alguns reajustes no planeamento, uma 

vez que cada aluno leva o seu tempo a adquirir as competências, e os objetivos traçados 

podem-se revelar mais ou menos ambiciosos. 

 

Planos de Unidade de Ensino 

 

 No que diz respeito aos planos de UE que fui elaborando ao longo do ano, penso 

que faltou um pouco de mais de relação com a avaliação formativa. Tinham as 

informações necessárias para as aulas a que diziam respeito e foram uma grande ajuda 

na estruturação, tanto das aulas, como da minha própria organização. O que deveria ter 

constado, mais frequentemente nestes planos, está relacionado com o ensino 

diferenciado e , consequentemente, com a avaliação formativa. Isto é, deveria ter definido 

melhor em cada plano os alunos que aí tinham maior prioridade de observação, de 

acordo com as suas dificuldades e com o que se pretendia que eles alcançassem. Este 

trabalho deve ser realizado logo desde as primeiras aulas, caso isto não aconteça, torna-

se mais díficil registar a evolução dos alunos. 

Planos de Aula 

 

 Os planos de aula começaram por ser pouco pertinentes, isto é, eram uma 

orientação para a organização da aula, mas não contemplavam aspetos fundamentais 

como os alunos que pretendia observar ou as componentes críticas sobre as quais teria 

um maior foco de atenção. Com o tempo fui melhorando este aspeto e consegui, com o 

aperfeiçoamento das UE, definir melhor os objetivos de cada exercício e as componentes 

críticas dos mesmos.  

Contudo, os planos de aula que elaborei durante todo o ano serviam para os 

momentos em que me esquecia de algum aspeto relacionado com a própria aula ou para 

a constituição dos grupos de trabalho. Mas serviam principalmente para anticipar 

situações que poderiam ocorrer durante a sessão, mas devem ser considerados como 

uma reflexão sobre a própria aula, o que pode correr bem, ou o que pode correr mal. Por 

exemplo, o pensamento da realização de um determinado exercício, mas depois posto no 

papel, vejo que irá trazer demasiados problemas para os alunos Um aspeto negativo, 



15 
 

está relacionado com a clareza destes mesmos planos realizados por mim, eram 

demasiados descritivos e deveriam mais referências aquilo que pretendia trabalhar mais 

especificamente em cada aula. No futuro, poderei utilizar os planos de aula nas primeiras 

aulas mas especificamente mais simples. Para o resto das aulas, as UE terão as 

informações necessárias para um planeamento competente. 

 Para uma aula produtiva e rica em aprendizagem, é necessário um planeamento 

da organização da aula. A preparação para a aula com uma reflexão sobre os exercícios 

e conteúdos durante o tempo desta, principalmente nos primeiros anos de prática 

docente, proporciona uma aula mais dinâmica, mais produtiva, mais apelativa para os 

alunos e pode ajudar a evitar problemas, como os comportamentos fora da tarefa. Uma 

boa preparação da aula deverá incluir o planeamento dos exercícios, a sua duração, os 

seus objetivos, as componentes críticas e feedback apropriados, a montagem e 

arrumação do material. Para além do que foi referido, é importante pensar-se na 

disposição das estações de forma a facilitar as transições. 

 Com o tempo, e com as recomendações feitas nas reuniões do núcleo de estágio, 

senti a necessidade de melhorar nestes aspetos. A preparação da montagem e 

arrumação do material foram as primeiras a serem melhoradas, sendo que isto foi 

fundamental para um bom funcionamento e aproveitamento do tempo da aula. Um fator 

muito importante para uma boa rentabilização do tempo de aula, é o planeamento de 

certas rotinas a serem trabalhados desde o início do ano. A minha intervenção a este 

nível da montagem e arrumação, passou por ser os alunos que chegavam mais tarde, 

eram aqueles que desmontavam todo o material, sendo cada grupo responsável pela 

montagem da sua estação. Num caso específico, dentro do ginásio, os alunos que não 

realizavam a aula, para além, do relatório escrito, montavam e desmontavam todo o 

material utilizado. 
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Avaliação 

 

  Para Cardinet (1993, citado por Rosado, 1999) a Avaliação no contexto da 

intervenção pedagógica apresenta inúmeras finalidades, sendo estas, a Orientação, a 

Regulação e a Certificação. 

 O papel da avaliação é fundamental para todo o processo de ensino, e a 

qualidade deste, está diretamente relacionado com a qualidade e pertinência da 

avaliação realizada. Este é um processo difícil e trabalhoso na disciplina de Educação 

Física que articula três níveis: a Avaliação Inicial; a Avaliação Formativa e a Avaliação 

Sumativa. Todas elas são fundamentais para o funcionamento desta disciplina, é por isso 

muito importante este período de estágio, visto que permite a cada estagiário ter uma 

melhor noção do que é avaliar e como avaliar. Se tal não acontecesse, a avaliação seria 

realizada no senso comum do professor, utilizando o melhor aluno como referência. A 

avaliação tem de ser justa e fundamentada, caso tal não aconteça estamos a torná-la 

ainda mais subjetiva e podemos não conseguir responder aos alunos aquando do 

questionamento relativamente à sua classificação. 

Atualmente, a disciplina de EF na ESGB já tem os critérios de avaliação e 

classificação definidos com base nas áreas de extensão e nas normas de referência para 

o sucesso dos PNEF. Esta é uma das áreas mais controversas, no ensino da EF, muito 

se discute os critérios de avaliação utilizados por cada escola, mas mais especificamente 

os critérios utilizados por cada professor. Na minha opinião estes deveriam ser iguais 

para todas as escolas e, por consequência, para todos os professores, de forma a poder 

haver uma melhor diferenciação entre alunos e uma uniformização na sua avaliação. 

Relativamente aos critérios de avaliação adotados pela escola, o OE tem 

realizado um esforço nos últimos anos de forma a conseguir melhorar a avaliação 

realizada por todos os professores do GEF da ESGB. A avaliação, segundo os PNEF, é 

um processo que decorre dos objetivos de ciclo e ano, os quais explicitam os aspetos em 

que deve incidir a observação dos alunos nas situações apropriadas. Os mesmos 

referem diretrizes pelas quais o processo de avaliação dever ser realizado, no entanto, as 

condições das escolas, as próprias capacidades dos alunos e a flexibilidade dos 

currículos, são condicionantes incontornáveis da avaliação. 
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 Quando chegámos à ESGB, esta tinha um plano plurianual para a disciplina de EF 

e um Protocolo de Avaliação com as matérias a abordar, indicadores de observação para 

as várias as matérias, entre outros aspetos importantes a considerar na sua construção e 

execução.  

Avaliação Inicial 

 

A avaliação incial permite ir ao encontro de duas grandes metas dos PNEF, cuja 

presença é desejável e necessária numa aula de EF de “qualidade”, a inclusividade e a 

diferenciação do ensino. O que se deseja, é fornecer uma oferta de atividade adequada a 

cada um dos alunos, tomando por referência os objetivos pragmáticos do ano e ciclo 

respetivos. Com este processo de avaliação, as vertentes diagnóstica e prognóstica, 

assumem particular importância no processo ensino-aprendizagem, uma vez que 

constitui um instrumento de extrema utilidade na aferição dos diferentes níveis de prática 

e no conhecimento específico de cada aluno. 

 A AI foi realizada através do PAI fornecido pelo GEF, o qual foi aplicado 

inicialmente com alguma dificuldade, embora sendo mais fácil realizar tendo em conta as 

referências que tinha da cadeira na faculdade de avaliação educacional. Penso que será 

pela sua estrutura simples e compreensível, a sua operacionalidade e facilidade em 

compreender o que se pretende. Tal verificou-se pela importância das indicações e 

sugestões do professor orientador, em nos aconselhar a fazer grupos de nível e 

centrarmos a nossa atenção e dividir por grupos, os alunos piores e nos melhores 

ficando, assim, a sobrar, os alunos médios da turma. 

 As matérias mais difíceis de observar são claramente as correspondentes aos 

JDC. São modalidades com características diversificadas em movimentos e habilidades e 

é muito difícil observar e ter alunos ao mesmo nível numa turma de EF. 

 Após o términus das cinco semanas e meia de AI, percebi que não precisava de 

ter prolongado este período. A observação dos alunos nas diferentes matérias não é fácil, 

e tendo em conta a minha “deficiente” formação em ensino, tornou-se ainda mais 

complicado., o que prejudicou o planeamento das Etapas que se seguiam.  Para além do 

que foi referido, estava um pouco obcecado em observar todos os indicadores de cada 

nível, em cada matéria e em todos os alunos mas facilmente percebi que isso não era 

possível numa turma de vinte e cinco alunos e com tantas matérias a abordar. Em suma, 

nesta fase inicial do ano o mais importante é recolher as informações pertinentes ao 
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planeamento do restante ano letivo, estas devem ser relativas à turma em geral, aos 

grupos de nível e aos alunos individualmente. Os pormenores são registados na 

continuação das aulas após este período com um melhor conhecimento de todos os 

alunos. É desta forma que vejo a AI e acredito que será desta forma que a vou realizar 

quando for responsável por uma ou mais turmas. 

 A estratégia de criar grupos de nível facilita a observação e a emissão de 

feedbacks, no entanto da minha parte não foram muito utilizados, sobretudo nas 

primeiras sessões pois estava ainda a decorar os nomes e apontando aquilo que via, 

descurando assim o feedback. Para além desta estratégia, o planeamento de duas aulas 

para avaliar cada matéria, para não correr o risco de ficar com dúvidas e acabar por 

prejudicar o planeamento realizado. Novamente, volto a salientar, o papel do orientador e 

dos meus colegas estagiários, estes foram fundamentais para melhorar o meu 

desempenho ao longo da primeira etapa, uma vez que foram cometidos muitos erros, 

sendo difícil na sessão seguinte melhorá-lhos a todos. No entanto, com a ajuda de todos 

foi possível superar algumas dificuldades, na forma como organizamos a aula e 

conseguimos avaliar e dominar a turma, mantendo os alunos motivados. 

 A eficácia na recolha de informação, bem como, a definição prévia de um método 

de recolha eficiente será alvo de maior afinação em futuros processos avaliativos. Mas 

tendo em conta, o que foi referido acima, esta avaliação foi positiva, consegui de uma 

maneira geral, fazer um retrato da turma na maioria das matérias, no tempo e no 

roulement previsto, de forma a estabelecer prioridades e identificar alguns casos 

extremos. Os procedimentos utilizados, garantiam a obtenção de juízos prognósticos e 

definição prioritária de matérias e capacidades físicas. Penso que este, processo utilizado 

é bastante eficaz para a realização da AI. 

 

Avaliação Sumativa 

 

 No que diz respeito à Avaliação Sumativa, penso que cumpri este processo sem 

muitos sobressaltos. As ferramentas de AS estavam bem definidas pelo grupo disciplinar 

de acordo com o modelo de referência sugerido pelo PNEF. A avaliação sumativa 

permitiu não só verificar autonomia na aplicação dos procedimentos, de forma adequada, 

como também o elevado sentido de responsabilidade profissional. O domínio das 
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matérias, permitiu perspetivar de forma crítica a aplicação dos parâmetros e critérios 

relativos às matérias de ensino.  

Esta avaliação é realizada através da utilização das grelhas de registo utilizadas 

por GEF, são bastante práticas e simples de preencher, visto que existe uma para cada 

matéria e com as competências para cada nível. Isto é, para que o aluno atinga o nível 

Elementar, terá que cumprir todas as competências do nível Introdutório e 50% das 

competências do nível Parte Elementar. São preenchidas pelo professor, com os 

números, 0,1 ou 2. Cada um destes números tem uma correspondência, o número 0, é 

inserido quando o aluno não consegue realizar uma determinada competência, o número 

1, quando o aluno executa uma competência com alguns erros, por fim, número 2, 

quando o aluno executa a competência com sucesso. De forma a compreender melhor 

esta avaliação, de seguida surge a tabela referente a dois alunos, para a matéria de 

Voleibol. 

 

Figura 1- Grelha de Registo para a matéria de Voleibol 

Na área da atividade física, de referir, que os professores desta escola avaliam 

todas as matérias, acontecendo situações como por exemplo, um aluno nunca irá ter 

vinte valores na nota final, se tiver uma nota negativa, a ginástica de solo. 
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Um dos aspetos que foi realizado diferentemente das normas de referência dos 

PNEF, está relacionado com a avaliação da aptidão física que, segundo os PNEF, 

apenas deve ser avaliada em apto ou não apto. Na ESGB, a forma de avaliação nesta 

área, atribui-se um valor numérico conforme o desempenho dos alunos nos testes 

realizados:, o vaivêm; teste de força abdominal; o teste de extensões de braços e por fim 

o “senta e alcança”. Estou inteiramente de acordo, com a opção da escola, visto que se 

queremos diferenciar os alunos, nada melhor que atribuir uma classificação em valores, 

consoante a sua prestação nos testes. Para além, da diferenciação dos alunos, esta 

estratégia permite, uma normatização da nota de aptidão física e uma maior motivação 

para os alunos melhorarem. 

 Na área dos conhecimentos, os alunos são avaliados num teste escrito realizado 

em cada período do ano letivo. Sendo o mesmo teste mas realizado em condições 

diferentes, isto é, no início do ano é fornecido aos alunos uma sebenta, sobre os 

conhecimentos dados em cada ano, o teste do primeiro período é realizado 

individualmente mas com consulta, isto é, os alunos devem levar a sebenta fornecida 

para o dia do teste e respondem às questões com base naquilo que é referido. O teste do 

segundo período, é realizado a pares, mas desta vez é realizado sem consulta, os pares 

são feitos pelo professor, tendo em conta, a classificação obtida no teste anterior. Por fim, 

o terceiro teste é aquele “mais a sério”, em que os alunos realizam o teste 

individualmente e sem consulta. 

 Esta é uma estratégia adotada na escola, é algo que tem demonstrado alguns 

resultados ao nível dos conhecimentos apreendidos, mas algo que não se verifica ao 

nível dos resultados. Isto é, mesmo sendo a terceira vez que os alunos realizaram este 

teste, verificaram-se mais de 50% de negativas na turma. Penso que uma estratégia a 

adotar nesta área, passa pela apresentação de um póster, relativo aos conhecimentos 

desse ano, para posterior apresentação à comunidade escolar. 

 No que diz respeito às atitudes, os alunos serão avaliados tendo em conta, o seu 

empenho, a sua assiduidade, a pontualidade e a cooperação com os colegas nas tarefas. 

Esta área não está de acordo com o que vem descrito nos PNEF, já que a escola obriga 

que todos os grupos disciplinares preencham a mesma grelha e avaliem as atitudes à 

parte. 

 Dentro do núcleo de estágio, procurámos sempre corresponder aos critérios 

definidos pela escola no momentos de AS. Nesse momento, em que tínhamos que 
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atribuir classificações aos alunos, discutíamos as notas que estávamos a pensar dar a 

cada aluno. Sendo que, assistíamos às aulas uns dos outros, tivemos a possibilidade de 

trocar impressões sobre os diversos alunos como forma de justificar as nossas opções. O 

OE referiu algumas vezes ao longo do ano letivo a importância destes debates de ideias 

de cada um. 

A disparidade de condições de trabalho em cada escola é, seguramente, um dos 

fatores que mais tem contribuído para a dificuldade sentida pelos 

profissionais em dar às questões de avaliação com um caráter mais adequado 

às exigências que a disciplina coloca. 

PNEF (2001) 

 Conseguir que a avaliação perca a sua subjetividade e se torne igual em todo o 

país é, muito provavelmente, um dos maiores desafios da educação física. Tem que 

continuar a haver um grande investimento no sentido de todas as escolas terem as 

condições materiais mínimas para a leccionação das matérias previstas nos PNEF. Após 

isto, é necessário a criação de estratégias para garantir uma exigência ótima que garanta 

a evolução dos alunos ao longo da sua vida escolar, caso isto não aconteça, os alunos 

vão continuar a chegar ao Ensino Secundário com um nível muito abaixo do que era 

esperado. A avaliação de professores, com lógica e sem lacunas, parece-me ser o 

processo mais eficaz de conseguir a melhor evolução dos alunos. Segundo Fernandes 

(2008), esta avaliação, deve ter em conta, dois fatores intrinsecamente relacionados com 

a identidade deste, sendo, a Competência, os saberes diversificados que o professor 

domina, mobiliza e acredita e, a Eficácia, sendo o efeito do seu desempenho sobre os 

alunos. 

 Por outro lado, ainda que seja muito difícil de aproximar a avaliação em todas as 

escolas do país, é perfeitamente possível a aproximação dentro de cada escola. Para 

que isto aconteça, é fundamental que existam vários momentos de discussão entre 

professores, relativamente aos critérios utilizados pelo GEF. 

 

Avaliação Formativa 

 

 A avaliação formativa é de acordo com Rosado (2003), um instrumento para 

detetar as dificuldades e os êxitos dos alunos no decorrer do processo ensino-
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aprendizagem e também, como um meio para adoptar as características do ensino às 

caracterísiticas dos jovens, visando o sucesso dos mesmos. 

 Compreendendo a importância desta avaliação, pretende-se dar a conhecer aos 

alunos o que se pretende que eles adquirem e dominem assim como a forma de chegar 

ao objetivo pretendido. Assim terão que ter a consciência, durante as aulas, do nível das 

competências que têm e como têm evoluído. Pretende-se que seja uma avaliação 

sistemática, continua, reguladora e justa, através do feedback dado aos alunos e pelos 

alunos, em todas as aulas. Segundo Carvalho (1994), o objetivo da avaliação formativa é 

adaptar a acção pedagógica aos processos e problemas de aprendizagem dos alunos, 

devendo haver uma interpretação dos dados recolhidos, diagnosticando as dificuldades 

de aprendizagem para assim adaptar futuras atividades de ensino propostas. 

 O processo de AF foi o que me deixou mais frustado por não o ter percebido e 

levado a efeito da melhor forma ao longo do ano. Com tanta informação e conteúdo a 

serem absorvidos no início do estágio, senti dificuldades em compreender como tirar o 

máximo proveito da AF. Apenas no final do ano compreendi melhor este processo e 

como teria sido bem mais fácil aplicá-lo do que tinha em mente. O meu erro foi querer 

abordar demasiadas matérias, ao fazê-lo nunca tinha tempo suficiente para observar 

todos os alunos e tomar consciência do que estes eram capazes de fazer. Apesar dos 

registos que fui fazendo ao longo do ano, estes nunca foram precisos o suficiente para 

acompanhar todos os alunos de forma individualizada e com uma informação apropriada 

ao nível destes. 

 A melhor forma de conseguir uma avaliação formativa efetiva será através de uma 

melhor preparação das aulas e de um planeamento mais adequado às minhas 

capacidades e experiência. Para conseguir este aperfeiçoamento, terei que procurar 

constantemente outras estratégias de AF, assim poderei utilizá-las, moldá-las, adaptá-las 

de maneira a encontrar soluções com que me identifico mais, para consegui o melhor 

desenvolvimento dos alunos. Para além, do que foi referido, a reflexão antecipada e 

consequente planeamento das estratégias de envolvimento das várias áreas de EF, de 

forma a que estas não sejam abordadas e avaliadas em momentos diferentes. Este foi 

um dos grandes problemas deste estágio, não preparei convenientemente a utilização da 

AF da melhor forma e com o tempo, foi se perdendo essa oportunidade, acabando por 

limitar a avaliação formativa à tentativa de consciencialização dos alunos sobre os 

critérios de avaliação de cada matéria, descurando o acompanhamento da evolução dos 

alunos. 
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 Intimamente ligado à AF está a definição de objetivos para as atividades físicas 

para os alunos nos planos de Etapa e de UE. Com uma boa avaliação formativa teria sido 

possível definir objetivos para grupos ainda mais pequenos, ou até mesmo, estabelecer 

objetivos individuais dentro de cada grupo de nível. Para isso a utilização de grelhas de 

registo de avaliação sumativa do GEF, com as competências adquiridas pelos alunos, em 

cada matéria. Para além da grelhas de registo servirem para a avaliação formativa, estas 

são extremamente importantes para a realização da avaliação sumativa no final do 

período. Dessa forma, foi necessário definir uma ou duas competências por sessão 

relacionadas com as matérias abordadas em cada aula, para que depois se consiga 

avaliar e por fim informar os alunos, sobre os resultados obtidos. 

 As fichas de registo são essenciais para o professor ter uma noção exata, do que 

o aluno consegue já fazer e, assim, ajudá-lo a aperceber-se da sua evolução, é 

importante ter documentos de registo em que se incluam todas as matérias abordadas e 

respetivos indicadores que serão avaliados. No final do período e do ano, o aluno deve 

fazer uma auto-avaliação, refletindo sobre o que é capaz e tendo presente os critérios de 

avaliação da disciplina. Este foi um dos aspetos em que insisti mais no primeiro período, 

procurei que os alunos percebessem como avaliamos. A troca de ideias e de perceções 

entre mim e os alunos sobre o seu desempenho foi algo que foi pouco constante no 

decorrer das aulas. Poderia ter sido melhorada e muito mais optimizada se acontecesse 

de forma planeada e recorrendo a instrumentos que podem ser simples folhas de registo 

com posterior discussão e entregar cópias das minhas próprias folhas de registo aos 

alunos para que estes tomassem conhecimento efetivo sobre aquilo que eles pudessem 

atingir. 

 Para além, das grelhas de registo fornecidas pelo GEF e a auto-avaliação 

realizada no final de cada período, utilizei outra ferramenta para a realização da avaliação 

formativa. A hetero-avaliação, isto acontecia sobre aquando da leccionação das matérias 

de ginástica de aparelhos e de solo. Consistia, no preenchimento das grelhas de registo, 

por parte dos alunos, no decorrer das aulas, com o objetivo de os informar sobre as 

competências que eles já atingiram e que ainda não atingiram. Com a supervisão do 

professor, foi indicado aos alunos, como deveriam preencher estas grelhas. 

 No final de etapa, a avaliação formativa torna-se ainda mais importante pois é um 

momento de certificação sobre o desempenho dos alunos para poder reajustar o 

prognosticado inicialmente, caso seja necessário. Se, no final das unidades de ensino, 

uma avaliação formativa informal não apresenta tantos problemas, no final de cada 
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etapa, a formalização destes momentos de avaliação torna-se fundamental. É uma das 

melhores formas de envolver os alunos no (seu) processo de ensino. 

 A avaliação formativa pode ser considerada como um processo com o caminho de 

explorar no futuro, de aprofundar mais o processo ensino-aprendizagem. No 

planeamento, destaquei a importância desta avaliação, principalmente para os alunos, 

bem como a intenção de o fazer. No entanto, na prática, este tipo de avaliação foi 

realizado numa base formal, com a utilização de grelhas de registo. Penso que os alunos 

apresentam uma falta de hábito com o processo de AF adequado e que a 

descontinuidade neste processo da minha parte ao longo do período poderiam ser os 

principais fatores para o desinteresse dos alunos. 

 A área da Aptidão Física foi avaliada em algumas aulas mas será através da 

bateria de testes do fitnessgram pelo menos uma vez em cada etapa, e verificar se estes 

foram evoluindo no decorrer do ano. Procurei ter sempre presente as folhas de registo do 

período anterior de forma a que os alunos vejam a sua prestação, a este nível. A 

avaliação formativa dos conhecimentos foi realizada sobretudo através do 

questionamento em aula, de forma a verificar a evolução dos conhecimentos para a 

realização do teste escrito no final de cada etapa. 

 

Condução do Ensino 

 

De acordo com Siedentop (1983, citado.por Piéron, 1985) O professor eficaz é 

aquele que encontra os meios de manter os seus alunos empenhados de maneira 

apropriada no tema de aula, durante uma elevada percentagem de tempo, sem recorrer a 

técnicas, ou intervenções coercivas, negativas ou punitivas. Esta é uma das frases que 

pode retratar a minha prestação e evolução ao longo do Estágio Pedagógico. Ao recordá-

la, relembro-me do comportamento dos alunos, da minha incerteza sobre qual seria a 

melhor forma de os corrigir disciplinarmente se tal acontecesse, das constantes reuniões 

em que ouvia o OE e os meus colegas de estágio, deveria ser em alguns casos mais 

severo se a situação assim se desenrola-se. O ano decorreu sem qualquer 

comportamento mais incorreto por parte dos alunos, apesar disto penso que poderia ser 

por vezes mais severo, impor a minha autoridade e logo no ínicio do ano. Porém, foi o 

caminho que eu escolhi e que está diretamente relacionado com a minha personalidade e 

com as características da minha turma. 
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 Aquando do planeamento das UE e das aulas, procurei sempre uma reflexão 

cuidada sobre o uso das estratégias de ensino, das estruturas organizativas e dos 

procedimentos de optimização da Organização, Instrução, Disciplina e Clima das aulas. 

Estas estratégias foram-se adaptando ás características da turma, uma vez que, quando 

sentia que não tinha resultados, procurava outras alternativas. 

Organização e Gestão da Aula 

 

 No que diz respeito aos estilos de ensino utilizados, consoante a situação 

encontrada, acabei por adotar estilos convergentes. Numa primeira fase foi importante 

utilizar estes estilos de ensino com o intuito de proporcionar à turma uma certa 

dependência do professor nas suas aprendizagens, para o domínio das competências. 

Este grupo de estilos é mais útil para a aquisição de competências em pouco tempo,. 

destacam-se, o estilo de ensino por Comando, com maior foco no aquecimento e em 

matérias em que se tomam decisões, é o professor, principalmente ao nível da realização 

da tarefa, neste estilo de ensino, o aluno cumpre as indicações dadas pelo professor, aos 

estímulos deste, o aluno dá a resposta desejada. A utilização deste estilo de ensino foi 

utilizado com o intuito de obter uma resposta imediata, uniforme e em conformidade, por 

parte dos alunos. Para além deste estilo, foram utilizados outros como, o estilo de ensino 

Auto-avaliação, onde o aluno e o professor podem avaliar a prática e apontar estratégias 

de forma a melhorar o desempenho dos alunos e o estilo de ensino Tarefa. 

 Poderia ter optado, em certos momentos, por estilos de ensino divergentes, uma 

vez que a turma lecionada era de 10º ano e necessitam de autonomia para poder evoluir 

e de aprender a cooperarem uns com os outros de forma a alcançar o sucesso. Penso 

que os estilos de ensino utilizados foram adequados à turma e aos conteúdos de ensino, 

sendo justificados em função dos objetivos da aula. O estilo de ensino por Tarefa foi 

utilizado em praticamente todas as aulas, nem poderia ser de outra maneira, se 

utilizarmos diferentes matérias numa aula. Neste estilo de ensino, as decisões relativas 

aos exercícios e aos seus objetivos são definidos exclusivamente pelo professor, 

sabendo os alunos o que têm de realizar. Com isto, existe uma maior independência dos 

alunos, de modo, a que estes realizem os elementos que lhes são pedidos sem que o 

professor esteja presente para controlar. Tudo isto, permitiu-me ter mais liberdade para 

observar melhor o desempenho de cada aluno e fornecer feedback mais direccionado, 

sem perder o resto da turma de vista. 
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 Relativamente à organização da aula, numa fase inicial, tive dificuldades em pôr 

em prática o que tinha planeado. No início do ano, cresceu a preocupação em criar 

rotinas organizativas gerais, as quais se foram automatizando na turma, com o decorrer 

do ano letivo. Estas rotinas poderiam ter sido automatizadas mais rapidamente se tivesse 

insistido mais com os alunos e se tivesse incluído no planeamento os pormenores de 

organização da aula desde o início. 

 Na faculdade e foi referido pelo OE, que uma instrução acompanhada por uma 

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

que é pretendido. Desde muito cedo, o OE aconselhou-nos a termos cuidado com as 

demonstrações e, desde logo, compreendi o conselho. Ao demonstar-mos um 

determinado movimento, não temos bem a noção, se foi bem executado, caso não seja, 

estaremos a induzir os alunos em erro. Por isso, numa situação ideal, o aluno com 

melhores competências numa determinada matéria, deve ser utilizado como agente de 

ensino, podemos focar os aspetos fundamentais e, no caso de cometer algum erro, 

podemos corrigir prontamente, de forma a que os alunos percebam melhor o movimento. 

 Nas demonstrações, senti dificuldades sobretudo na matéria de Dança, sobretudo 

pela minha falta de prática e por outras palavras, “falta de jeito”. O OE insistiu que nós 

déssemos Aeróbica e Kizomba. A primeira tendo em conta, oportunidades que podem 

surgir no futuro e a segunda tendo em conta, a contexto envolvente à escola. Mostrei 

alguma reticência a isto, não aprendi rapidamente os passos básicos das danças, tive 

dificuldades em seguir o ritmo das músicas. Inicialmente, ainda houve algum investimento 

da minha parte, mas com o decorrer do ano letivo, este foi diminuindo rapidamente. OE 

procurou motivár-nos sempre, visto que ali “poderiamos errar” e, numa situação futura, 

este erro poderia ter outras consequências. 

 Considero, no entanto, que a minha capacidade de demonstração nas várias 

matérias é bastante aceitável, algo que poderei utilizar no futuro em caso de 

necessidade. O meu percurso e a minha capacidade de execução dos elementos nas 

várias matérias, permitem-me, para já, uma bagagem e uma capacidade de detetar os 

meus próprios erros. 

 Devido a algumas dificuldades no planeamento e preparação das aulas, foi 

evidente uma menor dinâmica de exposição dos exercícios no inicio do ano. Um aspeto 

que fui melhorando com o tempo, para além disso, verificaram-se melhorias no método 

de informação dos exercícios. 
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 Em praticamente todas as aulas, fazia questão de reservar os minutos iniciais 

para conversar com os alunos fazendo uma introdução a essa aula. Tive a preocupação 

constante de nesta instrução inicial, apresentar, relembrar e reforçar os conteúdos e 

objetivos pretendidos para cada matéria e situação de aprendizagem. Em todas as aulas, 

definia no plano de aula, os assuntos que pretendia abordar com os alunos, neste 

momento inicial, este não devia ser muito demorado, retirando tempo de aula. O discurso 

utilizado com os alunos, inicialmente não foi claro e pausado, algo que fui melhorando 

com o contato com os alunos. 

 No final da aula, procurava dar aos alunos um retorno da sua prestação. Focava 

nos aspetos positivos, numa tentativa de motivar os alunos, para as aulas seguintes e, 

procurava alguma consistência das boas prestações, por fim, identificava alguns pontos 

negativos. Poderei num futuro próximo, utilizar este período para refletir junto dos alunos 

sobre os objetivos alcançados e, assim, criar uma oportunidade de os alunos registarem 

de uma forma mais clara e eficaz, sobre a sua evolução no ano letivo. 

 

No ensino, a reação à prestação ultrapassa a simples informação sobre o 

êxito ou o fracasso. Visa indicar os meios que o aprendiz ou o aluno pode ou 

deve utilizar para melhorar a sua prestação além de contribuir para a sua 

descoberta. 

Piéron (1985) 

 O feedback é uma acção chave para a evolução dos alunos e é um tipo de 

informação que o professor deve utilizar com frequência nas aulas. Ainda que deva ser 

utilizado com frequência, é importante que não seja utilizado em exagero e de forma 

incompleta. Por vezes é preciso observar apenas e registar, dentro de um grupo, os 

comportamentos não desejados que se verificam com frequência, posteriormente, 

chamar esse grupo e corrigir esses comportamentos. É muito importante que o feedback 

seja dado completando o seu ciclo. Ou seja, deve-se dar o feedback sobre um erro 

observado, ver a resposta do aluno à correção e voltar a dar um feedback. O primeiro 

deve ser descritivo (explicar o que está a fazer mal) e prescritivo (o que pode fazer para 

melhorar), o segundo pode variar consoante o nível de sucesso do aluno, mas deverá ser 

avaliativo (positivo ou negativo). Para além disto, considero importante a utilização do 

feedback interrogativo, este permite recolher informações sobre o nível de conhecimento 

e compreensão do aluno. 
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 O OE referiu inúmeras vezes, que deveríamos levar um conjunto de feedbacks 

preparados para a aula, tendo em conta, a matéria escolhida para a aula e os objetivos 

predefinidos. Ou seja, o feedback também deveria ser algo planeado. O feedback foi 

assunto referido muito ao longo do ano, que deveria procurar uma maior pertinência nos 

feedbacks, mas também deveria dar um maior número durante a aula. Procurarei ter uma 

maior preocupação com estes aspetos, procurando cumprir estes comportamentos mais 

frequentemente. 

 Um aspeto que demorei a melhorar neste ano de estágio, e que é muito 

importante que consiga melhorar no futuro, é a definição de objetivos e respetivos 

critérios de êxito para cada matéria. Estes são a nossa linha orientadora para cada 

exercício, ajudando a evitar que nos dispersemos por um feedback que não está previsto, 

já que não procura corrigir os comportamentos. 

 O posicionamento e intervenção do professor na aula é essencial e, na minha 

turma, era importante que fosse o mais correto. Desde o início do ano demonstrei alguma 

facilidade em manter-me posicionado de forma a ter toda a aula dentro do meu campo de 

visão mas, com é normal, é um comportamento que não pode ser constante em todo o 

decorrer da aula. Há momentos em que me foco mais num aluno e na sua prestação 

aquando de um momento de instrução mais individualizada. O mesmo acontecia quando 

dava instruções a grupos, onde tinha quase sempre a preocupação em estar na frente da 

turma toda. Este comportamento do professor, é essencial para evitar comportamentos 

fora da tarefa, como por exemplo, se um aluno chutar uma bola, fora do contexto, e eu 

conseguir identificá-lo, para que o possa advertir. 

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

distância, muitas vezes referido pelo OE como controlo à distância da turma, senti 

algumas dificuldades ao longo do ano neste aspeto. Este tipo de feedback alerta os 

alunos para a presença e controlo constante por parte do professor, evitando que estes 

achem que não estão a ser acompanhados e que tenham comportamentos fora da tarefa. 

 Durante todo o ano, procurei estar mais próximo dos alunos com maiores 

dificuldades, sobretudo nas últimas duas etapas, mas não deixando de acompanhar o 

resto dos alunos. Esta é, a meu ver, uma das maiores dificuldades para o professor de 

EF, visto, que as turmas têm alunos com níveis diferentes e a nossa função é procurar 

que todos os alunos evoluam de forma proporcional. É preciso arranjar um equilíbrio, o 

qual pode existir na mesma aula, passando por todos os alunos procurando ficar mais 
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tempo com os alunos mais limitados. Neste ano de estágio, optei por passar por todos os 

alunos, mas ficando mas tempo com os alunos com menos apetências. 

 Motivar os alunos para a prática das aulas de EF foi uma tarefa difícil, sobretudo 

em algumas matérias. Destacando-se as matérias de Dança e Ginástica, em que havia 

baixos índices de motivação para alguns alunos. Tendo em conta isto, o tema escolhido 

para a Área II, vem ao encontro disto mesmo, a motivação dos alunos nas aulas de 

educação física. Alguns alunos demonstraram realmente algum esforço para conseguir 

evoluir nas matérias, em geral, também fruto da minha insistência, com a realização de 

situações de aprendizagem adequadas.  

 De referir, algo que o OE insistiu connosco durante todo o ano letivo, o “poder do 

elogio”, penso que isto seja fundamental para aumentar a motivação e valorização que os 

alunos atribuem para a disciplina de educação física, mas também, eles ficam satisfeitos, 

por verem o seu esforço reconhecido. Frequentemente, os professores utilizam mais 

vezes o feedback negativo do que o positivo, algo que terá de ser alterado, de forma a 

motivar os alunos para a prática de atividade física, isto dependendo de contexto para 

contexto. Tudo isto contribui para um clima de aula positivo. 

 

Controlo da disciplina 

 

 Durante o ano letivo não ocorreram comportamentos de indisciplina graves, sem 

momentos de falta de educação perante o professor e perante o resto dos colegas. 

Verificaram-se poucos comportamentos fora da tarefa, algo que por vezes, o OE referia 

que deveríamos ser mais assertivos ao advertir os alunos, ou até mesmo castigá-los, 

porque isso ajuda a disciplinar todos os alunos. 

 Nunca senti a necessidade de tomar atitudes mais drásticas ou de ter uma grande 

preocupação com a definição de estratégias que eliminassem os comportamentos fora da 

tarefa. No entanto, fui realizando os planeamentos de Etapa e UE pensando nisso e criei 

estratégias para quando tal acontecesse. Nomeadamente, a separação de alunos que 

costumavam ser o foco de desconcentração dos colegas do mesmo grupo e repreender 

diretamente esses alunos. 
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Clima de Aula 

 

 Uma das capacidades que evidenciei desde o início foi o bom relacionamento que 

mantive com todos os alunos da turma, proporcionando um clima positivo. Procurei 

sempre incentivar e intervir com uma atitude positiva, contudo, um bom clima com os 

alunos não é o mesmo que bom clima de aula. Por vezes, um bom clima criado com os 

alunos, leva-os à brincadeira, ou até mesmo, deixar de realizar certas tarefas. Apesar 

disto, penso que o clima poderia ter sido mais positivo, se tivesse conseguido encontrar 

um equilíbrio entre o manter um clima positivo com os alunos e a definição de castigos 

apropriados aos comportamentos fora da tarefa de forma a evitá-los e mantendo os 

alunos em prática específica. Procurei utilizar exercícios que os estimulassem alguma 

motivação, entusiasmo e empenho na sua realização. Talvez a introdução de mais 

competitividade nas aulas seja um bom caminho para conseguir o tão desejado 

empenho. 

Preparação do “futuro” 

 

 Neste subcapítulo vou fazer referência ao sistema de observação inter-estagiários 

e à semana do professor a tempo inteiro. 

 O projeto de observação inter-estagiários foi construído mais tarde do que 

deveria, condicionando assim a análise dos vídeos das aulas. Um ponto negativo, foi o 

não cumprimento daquilo que foi agendado pelo núcleo, isto é, a recolha de dados de 

três aulas, uma em cada período. Tal só foi feito, para duas aulas, uma no primeiro 

período e outra no segundo período. Irei apresentar de seguida algumas conclusões 

retiradas deste sistema. 

 Ao analisar estas duas sessões, consegui perceber qual a minha atitude durante 

uma aula de 60 minutos, tendo em conta, o feedback, em que preveligio o prescritivo, 

focando-me mais no aluno, como ser individual, através do feedback auditivo, mas com 

uma afetividade negativa. 

No que diz respeito ao meu comportamento nas aulas, procuro dar uma maior 

percentagem de feedbacks aos alunos durante a realização das tarefas propostas, mas 

também previligio uma instrução que dure algum tempo, levando assim os alunos a 
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perceberem melhor o que lhes é pedido. Novamente um destaque para a 

afetividade negativa, tenho que melhorar neste aspeto, visto que muitas vezes é 

essencial para o desenvolvimento do aluno enquanto desportista e enquanto pessoa, o 

elogio, o reconhecimento da sua capacidade. Devo procurar reduzir ainda assim o 

período de observação sem qualquer tipo de intervenção da minha parte, passando 

muitas vezes pela gestão do tempo de cada aula.  

Como é desejado, os alunos estão mais tempo em prática específica, de forma a 

melhorar a sua aprendizagem nas competências trabalhadas em cada aula, mas em 

certas situações devo reduzir o tempo de instrução. 

Penso que esta análise é fundamental para que cada estagiário tenha mais 

indícios sobre o seu comportamento durante cada aula e que possa rever alguns aspetos 

que não são visíveis no decorrer da aula. 

 A semana do Período a Tempo Inteiro (PTI), consiste em experienciar um 

horário completo durante uma semana, no qual se incluem as horas da minha turma, as 

horas de DT, as de DE e ainda horas de outras turmas de forma a garantir um horário de 

vinte e duas horas semanais. Considero esta semana, como uma das experiências mais 

gratificantes e importantes para a minha formação enquanto professor, achando no 

entanto que se voltássemos a ter a oportunidade de lecionar as mesmas turmas, 

poderíamos corrigir os erros que cometemos, e melhorar de acordo com o feedback que 

nos foi dado pelos professores responsáveis. 

 

Reflexão global sobre a Área I 

 

 Desde muito cedo, nesta minha formação inicial, em todo o percurso académico e 

ensino superior, ouvia dizer que o ano de estágio é aquele em que aprendemos 

realmente como desempenhar a função de professor de educação física e que tudo o que 

lhe antecede é uma preparação para o referido estágio. Como referi ao longo deste 

Relatório, com a realização da licenciatura em Treino Desportivo e com a mudança de 

instituição de ensino, acabei por não receber a formação teórica e prática 

específicamente relacionada com a EF, ficando com uma lacuna nesta minha preparação 

para o estágio. 
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 Nestas condições, iniciei o estágio totalmente recetivo, com vontade trabalhar e 

na esperança de aprender com os meus colegas de estágio e com os orientadores. 

Comecei seguindo as indicações do orientador, sobretudo até a conclusão do PAT, 

depois fui-me “libertando” e seguindo o meu trajeto. Experienciei várias situações e fui 

recebendo críticas sobre estas, fui procurando saber, através das discussões pós-aula, o 

que tinha corrido bem e o que tinha corrido menos bem, de forma a melhorar a minha 

intervenção junto dos alunos. 

 Relativamente à condução de ensino, penso que tenho que melhorar e que 

acredito que melhoram com a experiência, são o discurso e os conhecimentos sobre as 

diferentes matérias. Na primeira tenho que conseguir ser mais claro e conciso naquilo 

que pretendo dizer aos alunos, isto, sobretudo ao nível da instrução. Quanto ao segundo 

ponto referido, só através do estudo fora do contexto e com a experiência é que este 

conhecimento será alargado, para isso é necessário muito trabalho de casa. 

 A avaliação é um processo mais simples do que eu esperava, difícil é torná-la 

semelhante à dos restantes colegas da escola. 

 Em suma, este ano pude experimentar várias situações e tive tempo para 

perceber o processo de planeamento e organização das aulas tal como deve ser 

entendido atualmente. No futuro, espera-se que possa aplicar o que aprendi e continuar a 

experienciar outras situações que ocorram, dentro das diretrizes que eu entendo serem 

uma base da EF, um ensino eclético, individualizado, essencialmente prático e numa 

perspetiva de aprendizagem e gosto pela prática. Só assim se poderá conseguir a 

consolidação da prática de atividade física que é o objetivo final da disciplina de EF. 

 

Área II- Investigação e Inovação Pedagógica 

 

 Segundo o guia de estágio, nesta área de formação o estagiário deve previligiar o 

desenvolvimento de competências relacionadas com a participação em estudos e 

projetos de investigação-acção, ligados ao contexto escolar, para favorecer o 

desenvolvimento de competências de inovação profissional ao longo da sua carreira. 
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 Esta área decorreu em paralelo com a cadeira de Investigação Educacional, 

regida pelo professor Alves Diniz o que teve fatores positivos e negativos. Por um lado, 

os benefícios em termos de orientação teórica sobre os pressupostos metodológicos a 

seguir num trabalho de investigação. Numa área, onde eu desde o início perspetivei 

várias dificuldades, principalmente pela falta de rotina na realização de investigação 

científica, penso que as aulas poderiam ter contribuído de uma melhor forma, sobretudo 

ao nível da escolha da problemática. Teve contribuições na definição da metodologia e 

do desenho experimental, que culminou com o projeto que orientou todo este trabalho. 

 O facto de termos esta cadeira, foi também benéfico na orientação para a procura 

de referenciais teóricos sobre o tema, que se revelou, de alguma forma, uma tarefa 

complicada. A escolha de certas palavras-chave, os autores de referência, os locais de 

pesquisa, foram fatores que ajudaram nesta fase do trabalho. 

 Pelo lado menos positivo, a falta de articulação e comunicação sentida entre os 

professores que lecionaram esta cadeira. Sem dúvida que esta disciplina foi uma mais 

valia pelas razões já descritas. Neste momento, tenho algumas noções sobre quais são 

as diretrizes para realizar uma investigação. No entanto, esta cadeira deveria vir antes do 

ano de estágio, mas percebe-se o porquê de estar aqui inserida. 

 O trabalho desenvolvido nesta área, pelo núcleo de estágio, teve alguns precalços 

no seu desenrolar e, sobretudo, na definição da problemática encontrada. Com avanços 

e recuos, a temática escolhida está relacionada com a resposta as estes três objetivos, 

começando, pela perceção do que é um bom professor e o que é uma boa aula de 

Educação Física, saber quais são as matérias que os alunos mais gostam e consideram 

importantes e, por fim, com a ajuda do professor João Martins, procurámos realizar uma 

comparação com os dados recolhidos pelo professor, no ano letivo 2010/2011 nesta 

mesma escola, com os dados recolhidos pelo núcleo de estágio. Os temas das matérias, 

da boa aula e do bom professor surgiram em conversas com o OE, nas quais 

considerámos serem temas muito úteis e inovadores para serem trabalhados. 

 Este estudo foi realizado tendo como amostra a população do 12º ano de 

escolaridade da ESGB. Os dados do professor João Martins, são referentes também ao 

12º ano desse ano letivo. O grupo de estágio, nas primeiras aulas, em contato com os 

alunos, verificaram que estes apresentavam níveis de motivação e disposição diferentes 

para a prática, diferentes de turma para turma, ou mesmo, de aluno para aluno. Muitos 

deles realizavam as tarefas apenas quando lhes “apetecia” ou quando o professor os 
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observava. Havia ainda alunos que se recusavam a realizar as tarefas propostas, por não 

saberem executar ou por não gostarem dessa matéria. Relacionado com isto, o baixo 

clima motivacional e a pouca disposição para a prática. 

Também, o baixo clima motivacional e pouca disposição para a prática das aulas 

de Educação Física advêm de experiências de insucesso em anos anteriores, onde 

Costa (1997, citado por Darido 2004) refere que quando o aluno registou várias situações 

de insucesso, e de alguma forma se exclui ou foi excluído, sua opção será afastamento 

das aulas ou a passividade perante as atividades.  

O clima motivacional foi definido por Ames (1992) como um conjunto de sinais, 

implícitos e/ou explícitos, percebidos no ambiente, pelos quais as chaves para o sucesso 

ou fracasso são definidos. O clima motivacional transmitido pelo professor pode ser de 

dois tipos: clima motivacional para o envolvimento na tarefa, no qual o esforço, 

aperfeiçoamento pessoal autorreferenciado e desenvolvimento de competências auto-

comparativas são fundamentais, ou um clima motivacional para o ego, no qual os aspetos 

mais importantes são a vitória e a demonstração de possuir um nível de habilidade 

superior e uma melhor performance que os outros. 

Martins (2015), fazendo um resumo dos resultados encontrados na literatura, 

refere que os objetivos para a mestria são os mais favoráveis, a vários níveis (e.g., 

psicológico, comportamental, social)” tendo destacado a distinta associação entre a 

orientação dos objetivos para a mestria e a motivação intrínseca.” 

 Pretendemos então saber o que é para os alunos a boa aula de EF e as 

características do bom professor, procurando também perceber as suas preferências em 

termos de matérias abordadas e as que julgam importantes para o seu futuro. 

Pretendemos ainda estudar o clima motivacional e a disposição dos alunos para prática 

de EF. Estes objetivos, foram respondidos através a utilização de questionários, 

fornecidos e aplicados pelo professor João Martins, com exceção das perguntas relativas 

às matérias e às questões do bom professor e da boa aula. 

 A perceção destas componentes pode proporcionar aos professores do GEF, o 

conhecimento das características mais apreciadas pelos alunos para as suas aulas e 

professores e, ainda da natureza da motivação dos seus alunos, bem como os fatores 

que podem influenciar essa motivação. Podendo assim utilizar estas ferramentas para 

manter e melhor a motivação dos alunos para participar e se envolverem nas atividades 

físicas proporcionadas pelos programas de EF. 
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 De forma a responder à problemática escolhida, foram designadas as seguintes 

palavras-chave, educação física, clima motivacional e orientação para objetivos. 

Tendo em conta, o que foi referido anteriormente, conseguimos tirar conclusões 

bastante interessantes para a disciplina de educação física: 

 

 Os alunos preferem um clima motivacional direcionado para a mestria, isto é, a 

perceção dos alunos relativamente ao clima criado pelos professores nas aulas de 

EF está, neste caso, direccionado para que o aluno demonstre competência na 

realização das tarefas. Verificando-se o mesmo quando nos referimos à 

orientação de objetivos dos alunos. 

 

 Os alunos têm uma maior perceção sobre a sua imagem corporal do que têm 

perceção de competência. Para isso, contribuem as raparigas, algo que também 

foi descrito por certos autores. Concomitantemente, diversos estudos qualitativos 

confirmam que a perceção de imagem corporal é um fator que surge 

positivamente associado à atividade física das raparigas (Coleman et al., 2008; 

Whitehead & Biddle, 2008; Yungblut et al., 2012) e, em alguns casos, dos rapazes 

(Bélanger et al., 2011; Humbert et al., 2008). 

 

 As matérias que os alunos mais gostam são o Voleibol, o Futebol e o Basquetebol 

e as matérias que os alunos menos gostam, são a Ginástica, o Atletismo e a 

Dança. 

 

 Para as raparigas, a matéria que estas mais gostam é o Voleibol, isto poderá 

acontecer pela grande importância que a escola dá ao nível do DE, e já é uma 

modalidade enraizada na mesma. Por outro lado, a matéria que elas menos 

gostam é o Futebol, isto poderá acontecer por ser um desporto onde possa existir 

contato, deixando-as por vezes incomodadas. 

 

 Para os rapazes, a matéria que mais gostam é o Futebol, como era de esperar, 

tendo em conta, a cultura existente no país. Enquanto, que a matéria que estes 

menos gostam é a Dança, poderá acontecer, pela perceção que estes têm desta 

matéria. 
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 Para os alunos a matéria mais importante na disciplina de EF, é a Condição 

Física. Esta escolha espelha a importância que os alunos dão à sua imagem 

corporal, devido à idade em que se encontram. Ao invés, os desportos de 

raquetes são considerados como a matéria menos importante. 

 

 Para que a condição física fosse a mais importante para os alunos, contribuíram 

os alunos de ambos os sexos, mas sendo a percentagem superior nas raparigas. 

Como se pode constatar também, a matéria de desportos de raquetes também foi 

a mais escolhida por ambos os sexos. 

 

 Os alunos dão um maior ênfase à relação que o professor estabelece com os 

alunos e com a turma, apresentando-se como fator mais relevante para os alunos, 

o “traço de personalidade” e a “atitude do professor”. Sendo assim, os alunos dão 

uma maior ênfase à relação que o professor estabelece com os alunos e turma, 

apresentando-se como fator mais relevante para os alunos. Sendo que estas 

caracteristicas vão ao encontro do que é referido na literatura, por exemplo, Postic 

(1984, citado por Cunha, 2010) refere que o aluno concede mais importância às 

qualidades humanas e relacionais do docente do que às qualidades ligadas à 

técnica pedagógica, enquanto segundo Feimannemser (1983, citado por Cunha, 

2010) o aluno dá mais importância a características relacionadas com a 

moderação, a paciência e a empatia como qualidades necessárias para se ser um 

bom professor. 

 

 O que condiciona uma “boa aula” para os eles, é o clima de aula, este deve ser 

propicío para que a aprendizagem seja feita eficazmente, dando valor também à 

intensidade da mesma, eles preferem aulas, em que saiam exaustos mas 

satisfeitos, do que aulas pouco desafiantes e estimulantes. 

 

 Com o decorrer do trabalho, identificámos algumas limitações deste estudo, 

estando elas relacionadas com a aplicação dos questionários apenas aos alunos do 12º 

ano, a falta de bibliografia referente ás matérias que mais gostam ou que consideram 

mais importantes e por fim, ainda relacionado com o questionário, este era bastante 

denso e extenso. 
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 No final do projeto referimos algumas sugestões e recomendações para futuros 

trabalhos com esta temática, sobretudo realizados na ESGB. A aplicação das perguntas 

relativas ao gosto e à importância das matérias, a todos os anos de escolaridade e em 

outros contextos, ou seja, em outras escolas, de forma a verificar se existem alterações 

nas preferências dos alunos. A aplicação do questionário de orientação de objetivos de 

forma a adaptar as aulas às caracterísiticas motivacionais dos alunos e por fim, a 

aplicação do questionário de orientação de objetivos, em momentos diferentes, de forma 

a verificar a evolução da orientação de objetivos com o decorrer do ano. 

 Apesar de todos os contratempos com a escolha da problemática e com a 

aplicação do questionário, penso que a escolha não poderia ter sido melhor. Com este 

estudo, conseguimos verificar certos aspetos que não eram visíveis a “olho nu”, só com 

uma análise detalhada dos dados obtidos é que conseguimos obter estes resultados, tão 

positivos. As conclusões retiradas foram apresentadas ao GEF, numa sessão em que os 

respetivos professores deviam comparecer ao nosso convite e com o exclusivo intuito de 

expor e discutir a realidade obtida no estudo. Não tivemos uma grande afluência por 

parte dos professores, mas tal aconteceu, pela deficiente divulgação realizada pelo 

núcleo. Demorámos o tempo esperado para a apresentação em Power Point, para tal, 

contribuiu um discurso claro e conciso. A discussão correu da forma esperada, com a 

intervenção de todos os ouvintes da sessão, com especial intervenção de colegas que 

vieram ver a sessão, mas também dos orientadores. Soubemos aproveitar da melhor 

maneira os comentários e conseguimos realizar uma discussão bastante proveitosa. 

 Para além disto, segundo o OE, este será um dos temas dos próximos núcleos de 

estágio, dando continuidade ao trabalho desenvolvido neste ano letivo, com algumas 

sugestões realizadas pelo núcleo de estágio. 

Área III- Participação Na Escola 

 

 A Área III, “Participação na escola”, reporta-se ao desenvolvimento de 

competências relacionadas com a conceção e dinamização de atividades de DE, 

incluindo os diversos torneios inter-turmas e a criação de um dossiê de Condição Física. 
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Desporto Escolar 

 

O DE constituiu um fator decisivo de transformação da escola e um processo 

formativo essencial insubstituível. Assim como um instrumento pedagógico que, para 

além de já em si importante contribuição fornecida no campo biológico, motor e 

psicológico, representará um poderoso fator de formação cultural (Carvalho, M. A 1987). 

 Dessa forma o DE constitui uma das vertentes de atuação do Ministério da 

Educação e Ciência com maior transversalidade no sistema educativo, desenvolvendo 

atividades desportivas de complemento curricular, intra e interescolares, dirigidas aos 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas (Programa de desporto escolar 2013-

2017). 

 Tem como missão, contribuir para o combate ao insucesso e abandono escolar e 

promover a inclusão, a aquisição de hábitos de vida saudável e a formação integral dos 

jovens em idade escolar, através da prática de atividades físicas e desportivas; 

Tem como visão: Proporcionar a todos os alunos acesso à prática de atividade 

física e desportiva como contributo essencial para a formação integral dos jovens. Para 

além disto, o DE, rege-se sobre princípios, a Escola como fulcro principal de todo o 

processo educativo; reforço da autonomia e da responsabilização das escolas; promover 

a Avaliação estimulando as boas práticas. 

 

No âmbito do acompanhamento de um núcleo de DE, optei por acompanhar o 

núcleo de Voleibol. Na verdade, o projeto inicial seria a participação no núcleo de infantis, 

mas devido a alguns contratempos, ficamos responsáveis pelo núcleo de Juniores. A 

escolha do Voleibol recai principalmente numa perspetiva de evolução pessoal na 

lecionação desta modalidade. Não é a matéria em que tenho maiores dificuldades, mas é 

das mais frequentemente utilizadas nas escolas e é das que considero mais importante 

na disciplina de EF. 

 Como já referi anteriormente, a escola prevê que alguns professores da disciplina 

dediquem um bloco de noventa minutos, ou dois de quarenta e cinco minutos para 

Desporto Escolar. Estas horas destinadas às várias modalidades não tem como principal 

foco, os alunos com mais dificuldade, mas sim, os alunos que gostam de praticar uma 

determinada modalidade, podendo sempre frequentar este espaço, desde que esteja 
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inscrito na escola. Estes podem atingir uma melhor classificação na disciplina de EF e 

podem procurar melhorar as suas capacidades através destas horas. Esta atividade tem 

como ideia base a abordagem e desenvolvimento desta modalidade, nos aspetos: 

Mecânica de Funcionamento do Jogo e Leis de Jogo e desenvolvimento de competências 

dos vários intervenientes no processo. 

 A minha função neste núcleo de Voleibol seria sempre a de coadjuvação, tanto do 

planeamento como da condução das sessões. O que, na verdade, nem sempre 

aconteceu, deveria ter tido uma maior responsabilização nas tarefas, propostas pelo 

professor responsável. Nem sempre, tive a preocupação e iniciativa de construir um 

projeto e planeamento para o núcleo, devia ter pensado mais e melhor nos conteúdos e 

situações de aprendizagem nas sessões ao longo do ano. Apesar disto, esta experiência 

permitiu-me refletir mais sobre esta modalidade, com a ajuda do professor responsável e 

dos colegas de estágio. 

 No projeto que elaborei para DE, defini alguns objetivos gerais que 

gostaria de ver alcançados: estabelecer uma ligação mais próxima com o professor 

responsável pela atividade, através do diálogo e reflexão sobre atividades e estratégias a 

desenvolver;  compreender a dinâmica dos treinos de voleibol do DE;  participar 

ativamente na elaboração do planeamento, condução e avaliação da atividade de treino 

do DE; adquirir competências específicas, ao nível do planeamento, condução e 

avaliação de uma atividade de DE; assistir o professor responsável em todas as suas 

funções de responsabilidade do núcleo, inclusive nas tarefas administrativas (divulgação, 

inscrições na plataforma, preparação do material, entre outros). Nem todos os objetivos 

foram cumpridos, como se era de esperar, sobretudo pela minha fraca participação e 

trabalho nesta iniciativa. 

 

 A prática regular destes alunos no núcleo permitiu-lhes a possibilidade de 

terem um motivo para praticarem desporto e atividade física com regularidade, 

promovendo um estilo de vida saudável. O número de alunos que atraímos para o nosso 

núcleo foi razoável. É verdade que se trata de uma modalidade com tradição na escola, 

mas o horário dos treinos e por ser destinado a alunos mais velhos, poderá ter 

condicionado esta afluência. 

 

 Quanto a mim, esta experiência permitiu-me adquirir alguns conhecimentos 

relativamente às regras da modalidade. Ainda assim, percebi que os alunos que 
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frequentavam o núcleo, sabiam maior parte das regras, podendo ser isto um bom 

indicador da aprendizagem nas aulas de EF. Tive a possibilidade de esclarecer algumas 

dúvidas relativamente às regras através da prática diária nos treinos, mas também com a 

troca de ideias com o OE e com o professor responsável. 

 

 Quanto ao ensino dos elementos técnicos da modalidade, senti alguma 

dificuldade no ínicio do ano letivo, mas com a prática e com leitura fora das aulas ajudou-

me bastante. O nível avançado de alguns alunos, permitiu que eu aprendesse mais. Para 

além da parte prática, ocorreu uma falha da minha parte na divulgação desta atividade, 

junto da comunidade escolar, de forma a “angariar” mais alunos. 

 

 Apesar da minha fraca participação no DE, destaco a importância que este tem ao 

nível do desenvolvimento enquanto pessoa e enquanto atleta. Muitos destes alunos, não 

têm a capacidade de frequentar um clube fora da escola, e o DE tem um papel 

fundamental, visto que não é pago, é realizado na escola e no decorrer do ano, podem 

participar em encontros, onde há contato com outros alunos e existe uma competição, 

algo que para eles, também é importante. 

Dossiê de Condição Física 

 

 Integrado na área III do Estágio Pedagógico, encontra-se o projeto, sugerido pelo 

OE e realizado pelo núcleo de estágio da ESGB. Este projeto consistia na criação de um 

dossiê, com exercícios e circuitos de condição física,. passiveis de serem utilizados por 

parte dos professores do GEF, num processo simples de se realizar, bastando retirarem 

as fichas dos exercícios que pretendem utilizar na aula ou, se preferirem, um circuito. O 

trabalho realizado tem em conta o nível de dificuldade técnica do exercício, quais os 

grupos musculares que estariam a ser trabalhados, o aparelho utilizado e por fim, uma 

descrição do exercício, com as componentes críticas para a sua realização, mas também 

os erros mais frequentes. Para fácil compreensão seguem-se duas ilustrações ao que foi 

referido. 
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Figura 2- Exemplo de dois circuitos realizados 

 

Figura 3- Ficha de exercício de Condição Física 

 O projeto foi apenas finalizado neste último período, não sendo uma situação 

desejável, foi realizado em paralelo, um índice do dossiê, com a designação dos 

exercícios para cada grupo muscular. Com este projeto, pretendemos facilitar e criar 

condições para o trabalho da condição física, sendo um suporte para os professores e 

alunos que permitisse ser feito de uma forma mais simples, autónoma e motivante. Ao 

professor caberá, no entanto, a tarefa de selecionar o conjunto de exercícios, adaptados 

às caracterísiticas dos seus alunos. 

 Consideramos assim que este projeto teve então o mérito de promover o aumento 

do leque de exercícios de condição física e variedade de circuitos, algo que poderá 

aumentar a motivação para a prática dos alunos promovendo a sua autonomia. 
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 No que toca aos objetivos a atingir, julgamos que facilitámos a integração da 

matéria de condição física nas aulas. Disponibilizámos um instrumento apelativo, útil, 

intuitivo e de fácil utilização para os professores e alunos. Existe também uma promoção 

da autonomia dos alunos e uma consciencialização dos músculos trabalhados. 

Destacamos ainda a diversidade de exercícios e materiais que podem ser utilizados, 

procurámos, também, escolher exercícios com algum material e outros sem qualquer tipo 

de material. Além disso o professor, pode pegar num conjunto de fichas que mais se 

adapte aos seus alunos e colocá-los numa estação, existem diversas combinações 

possiveis á disposição dos professores. 

 A generalidade dos objetivos definidos foram atingidos, no entanto, existiram 

alguns que podiam ser melhor trabalhados, tais como: a criação de circuitos de condição 

física adaptados aos espaços da escola, que embora realizado poderia estar melhor 

adaptado às características de cada espaço e a realização de uma sessão de 

esclarecimento do GDEF acerca do instrumento criado, algo que não foi realizado, mas 

que, a nosso ver, não foi necessário, uma vez que as fichas são bastante intuitivas e 

fáceis de aplicar, tendo sido mesmo utilizadas por alguns professores do grupo. 

 Este projeto foi sugerido, tendo em conta a importância da condição física na 

disciplina de Educação Física, mas também no desenvolvimento multidimensional de 

cada aluno. Podemos também aqui fazer um paralelismo com o trabalho desenvolvido na 

Área II, em que, uma das conclusões principais conclusões foi a atribuição de uma 

grande importância a esta área pelos alunos no que diz respeito ao futuro. Podemos 

então dizer que os alunos associam a condição física à imagem corporal e à sua saúde, 

conseguindo ter a noção se trabalharem esta matéria estão a contribuir para a melhoria 

da sua imagem corporal, evitando problemas de saúde. Para além de todas as relações 

que estabelecemos, podemos acrescentar, o aumento da frequência dos alunos em 

gínásios, isto retrata uma maior preocupação dos alunos, com o seu visual, para isso 

também contribui a disciplina de EF. 

 Outra mais valia, é a possibilidade de os alunos realizarem alguns exercícios fora 

da escola, o que permite ao aluno trabalhar e aperfeiçoar a sua condição física onde 

desejar, sustentando assim a manutenção de uma vida ativa após saírem da escola. 

 Em suma, este projeto de intervenção foi muito benéfico para o grupo de 

Educação Física, já que disponibilizou aos professores um instrumento com um leque 

alargado de exercícios de condição física, que podem facilitar a sua intervenção nesta 
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área, algo que, no entanto, não dispensa a sua ação ao nível da coordenação da mesma, 

podendo levar a uma melhor preparação dos alunos para as avaliações dos testes de 

condição física e, consequentemente a uma elevação dos parâmetros de aptidão física. 

 

Outras atividades 

 

 Os torneios inter-turmas, são momentos de grande excitação e satisfação por 

parte dos alunos, pois veêm esta oportunidade como um momento de aplicação daquilo 

que aprenderam no decorrer do ano. Foram realizados os seguintes torneios, no primeiro 

período, foi realizado o de Andebol e Dança, no segundo período, o de Voleibol e 

Basquetebol, no terceiro período o de Futsal e Atletismo. Estava planeado a realização 

do inter-turmas de Ginástica, mas devido à falta de inscrições foi cancelado. Tirando este 

último torneio, todos eles tiveram uma grande taxa departicipação por parte dos alunos. 

 A organização de todos eles, foi realizada com sucesso, houve sempre a 

preocupação com a marcação dos jogos de cada turma, consoante a marcação de 

testes, algo que por vezes, se tornava muito complicado. Para esta organização, 

contribuiram os alunos do curso profissional de Desporto e os alunos pertencentes ao 

núcleo dessa modalidade. 

 No que concerne à minha participação, esta foi maior no torneio de Andebol e 

Voleibol, procurei estar sempre presente nos momentos em que era realizados os jogos, 

dando toda a minha disponibilidade. A minha turma, participou na maioria dos torneios, 

destacando-se no Andebol, Voleibol e Futsal. Apenas houve uns pormenores que deviam 

não ter acontecido, como por exemplo, a não comparência dos alunos de SE no torneio 

de Voleibol. De resto, senti a turma motivada para demonstrarem aquilo que tinham 

aprendido nas aulas. 
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Área IV – Relação com a Comunidade 

 

Acompanhamento da Direcção de Turma 

 

 Neste capítulo relembrarei inicialmente as particularidades mais relevantes da 

turma lecionada, visto que estas serão determinantes para a melhor compreensão de 

algumas situações que decorrem no ãmbito da DT. De seguida será efetuada uma breve 

caracterização da DT que acompanhei ao longo do ano e, posteriormente, serão 

identificados os objetivos que pretendia alcançar com o trabalho desenvolvido nesta área. 

 Para responder à função o Diretor de Turma necessita de estar preparado, 

visando cumprir todas as valências que são da sua responsabilidade. Mais do que 

conhecer a legislação e as funções que dela decorrem, este docente carece de uma 

visão integradora de todos os recursos da escola e da comunidade educativa, de modo a 

ser capaz de responder a todos os desafios presentes no Projeto Educativo da escola. 

(Boavista, C & Sousa, O. 2012). 

 

O cargo de DT nas suas multifunções carateriza-se por coordenar o processo 

pedagógico que abrange a turma. Pois a ligação entre alunos, pais, EE e professores de 

turma é realizada através do trabalho do DT. Segundo o artigo 7.º do Decreto 

Regulamentar n.º 10/99 de 21 de julho, a coordenação das atividades do conselho de 

turma é realizada pelo diretor de turma, o qual é designado pela direção executiva de 

entre os professores da turma, sendo escolhido, preferencialmente, um docente 

profissionalizado. Para além de definir, de forma geral, a função de um DT, assim como a 

sua nomeação, o mesmo artigo do referido Decreto Regulamentar define também, 

detalhadamente, as competências de um DT, que são as seguintes: 

 Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais e 

encarregados de educação; 

 Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e 

alunos; 
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 Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de 

atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do 

grupo e à especificidade de cada aluno; 

 Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação 

promovendo a sua participação; 

 Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter 

globalizante e integrador; 

 Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho 

desenvolvido.” 

 

O papel do DT passa assim pelo desenvolvimento de estratégias de diferenciação 

pedagógica e de adequação para o contexto da turma, com o objetivo de promover a 

melhoria das condições de aprendizagem e articulação escola - familia. 

São funções muito abrangentes e de grande responsabilidade, que apontam para 

tarefas de coordenação e gestão, envolvendo as relações interpessoais de diferentes 

tipos e com diferentes interlocutores. 

 

 Assim, em relação à turma lecionada, há a destacar que esta é do 10º ano e que, 

desde cedo, foi considerada uma turma sem grandes problemas de disciplina. Contudo, 

tem alunos que levam a escola pouco a sério e tem a capacidade de atrair os colegas 

para a brincadeira. Logo desde o início do ano foram criadas estratégias de forma a 

resolver estes pequenos problemas de comportamentos menos apropriados dentro da 

sala de aula. 

 Em relação à DT que acompanhei ao longo deste ano letivo há a destacar que eu 

não possuía qualquer tipo de experiência nestas funções e que nunca tinha trabalhado 

com um professor diretamente, apesar disso mostrei-me, desde o início do ano, sempre 

disponível para ajudar, em qualquer tipo de tarefa. Foram então estabelecidos alguns 

objetivos como: conhecer e compreender as principais funções e formas de actuação do 

DT; adquirir competências que permitam interagir com diversos intervenientes do 

contexto escolar, como os docentes, pais/EE e alunos; reunir requisitos para intervir 

ativamente sempre que solicitada ou for oportuno; cooperar ativamente na preparação e 

condução de reuniões de Conselho de Turma, nas reuniões com os EE, revelando 

espírito de iniciativa e disponibilidade; participar e dominar as diferentes tarefas 

administrativas. Conhecer e compreender a legislação que rege o cargo de DT, 
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identificando as suas competências e deveres; analisar e detetar os possíveis problemas 

presentes na turma, selecionando soluções e delineando estratégias; desenvolver 

conhecimentos no que diz respeito ao programa Inovar, aprendendo a gerir as faltas e 

outros assuntos relacionados com a administração da turma 

 Em suma, pretendia adquirir competências de gestão, de coordenação, de 

comunicação e de relacionamento interpessoal que me permita resolver conflitos. 

 

 Penso que grande parte dos objetivos enumerados acima foram atingidos por 

mim, procurei colocar-me à disponibilidade da diretora de turma para a realização de 

qualquer tarefa, comecei a minha intervenção nesta área com a realização do estudo de 

turma, entregando os resultados do mesmo estudo à diretora, por forma a serem 

comunicados ao resto dos professores pertencentes ao conselho de turma. Para além 

disto, particpei em algumas reuniões com Encarregados de Educação, de forma a 

perceber algumas estratégias de intervenção junto dos mesmos, mas também sobre as 

principais preocupações destes. 

 

 Também aprendi com a diretora de turma, relativamente à contabilização e 

justificação de faltas dos alunos. Houve sempre uma grande disponibilidade por parte 

dela em ajudar-me naquilo que tivesse dúvidas relativas à turma, em passar-me algumas 

informações relativas aos alunos e às minhas aulas. É uma mais valia neste estágio, este 

contato com uma vertente mais burocrática e com uma vertente de comunicação com os 

encarregados de educação. 

 

 Esta atividade possibilitou ainda que conseguisse estabelecer um contato com os 

alunos diferente daquele que acontece no contexto de aula, contribuindo para conhecer 

melhor alguns deles. O trabalho desenvolvido ao nível das atividades inerentes à DT foi 

valorizado pela DT, o que me leva a concluir que o meu desempenho a este nível foi 

positivo, conseguindo concretizar os objetivos a que me propus. 

Participação na Unidade de Autismo 

 

 A Escola Básica nº 1 do Cacém conta com uma UEE para a educação de alunos 

com perturbações do espetro do autismo, com vista a concentrar meios humanos e 

materiais que possam oferecer uma resposta educativa de qualidade a estes alunos. 
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 Neste subcapítulo, uma das experiências que me mais marcou durante este ano 

e, que me irá marcar para toda a vida. O OE sugeriu que o núcleo de estágio, intervisse 

em duas unidades com alunos com deficiência e, foi algo que foi bastante positivo para 

todos nós.  Ao vermos algumas das histórias daquelas crianças, pensamos que todas as 

dificuldades que passamos ao lado dessas, não são nada. Saia de lá, sempre mais rico 

ao nível da minha formação pessoal e profissional. 

 O núcleo de estágio foi dividido em dois, de forma a participar-mos em duas 

unidades diferentes, com realidades diferentes, 

Foram também estabelecidos alguns objetivos no início da nossa participação, 

deslocamentos e equilíbrio, perícias e manipulações; ginástica; atividades rítmicas 

expressivas (dança) e a realização de percursos de natureza. De todos os objetivos, o 

único a não ser atingido foi a realização de atividades rítmicas expressivas, 

nomeadamente dança, isto deveu-se à dificuldade encontrada por nós, na unidade de 

autismo. 

 

Procurámos realizar tarefas desafiantes para os alunos, mas que eles 

demonstrassem alguns resultados, através da repetição e aprendizagem de novos 

exercícios. Definimos desde o ínicio do ano letivo, um conjunto de exercícios num 

circuito, de forma a criar uma rotina nos alunos, visto que no autismo a repetição é muito 

importante para o desenvolvimento dos alunos. Dentro dos exercícios elaborados, 

destacam-se tarefas de equilibrio, saltos, cambalhotas, ao nível da ginástica e a 

manipulação de certos materiais, como por exemplo, bolas, cordas e andas, sendo que 

estas criaram muito sucesso junto dos alunos. 

 

As boas condições proporcionadas pela escola, ao nível do espaço, com diversos 

espaços para a execução de certas competências, ao nível do material, era bastante 

abundante e de qualidade, proporcionando assim uma melhor aprendizagem. De 

destacar o apoio dado pelas duas professoras e pelas auxiliares da escola, no contato 

com os alunos e com ajuda em certos momentos. 

 

Ao nível da motricidade dos alunos, podemos verificar algumas melhorias nos 

alunos, no início do ano letivo apresentavam algumas dificuldades e que neste momento 

sentem-se mais à vontade na realização das tarefas pedidas. Verificámos que os alunos 

gostavam bastante da hora passada connosco e que se divertiam e só isso, neste 
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contexto, é de extrema importância. É de salientar ainda, a inclusão destes alunos é algo 

que foi bem realizada pela escola, não se verifica qualquer tipo de discriminação por 

parte dos alunos, para com os alunos com autismo, para eles, são alunos como eles. 

 

Por tudo o que foi referido, penso que esta experiência foi bastante proveitosa, foi 

a primeira vez que trabalhei com alunos com autismo e esta adaptação inicialmente foi 

complicada, ficando algumas vezes a pensar no que poderia fazer para que eles 

aprendessem e que se divertissem nesta hora de contato. Esta experiência foi bastante 

enriquecedora para mim, de forma a entrar em contato com outros contextos e com 

outras histórias, para a minha formação, quer ao nível profissional, mas também ao nível 

pessoal, visto que isto mexeu comigo. A inclusão, no meu ponto de vista, foi uma das 

maiores evoluções verificadas ao nível do ensino, cada vez mais, verificámos que 

existem bastantes alunos integrados no ensino normal, para isso, é fundamental todos os 

agentes de ensino dessa comunidade escolar. 

 

 Todo este tipo de experiências e de aprendizagens são de louvar, tudo isto serve 

para nos marcar positivamente, a vida dos alunos passa a fazer parte de nós, existem 

sentimentos criados durante todo o ano. Ficam laços criados, entre todos os envolventes 

da comunidade escolar, passando pelas professoras, pelas auxiliares, pelos próprios 

alunos da escola e por fim, por nós. 

 

 Por fim, nunca é demais salientar a importante missão que todos os agentes 

escolares têm perante esta realidade, para mim estas pessoas irão ser admirados por 

mim e reconhecidos, como fundamentais e como “heróis”. 
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Reflexão Final 

 

Para Siedentop (1983, citado por Piéron,1985), O estágio em situação real é 

geralmente considerado pelo estagiário como a fase mais importante e significativa da 

sua formação profisisonal. 

 Cada palavra desta citação representa as minhas expetativas, receios e 

dificuldades. Ao mesmo tempo que me sinto aliviado por ter a possibildade de ter esta 

oportunidade com estas características antes de “entrar no mundo do trabalho” 

verdadeiramente. 

 Sem dúvida que este é um ano marcante e caracteristicamente carregado de 

conhecimento e experiências práticas que nos podem definir como professores de 

Educação Física, para o resto da nossa atividade. Tudo no nosso planeta, está em 

constante mutação, e a EF não é exceção. Novas teorias, novos conhecimentos, novos 

métodos vão aparecendo ao longo do tempo e cada um de nós deve ter a 

responsabilidade de acompanhar esta evolução. Com o que aprendi até agora, quero ser 

um professor que consegue acompanhar estas alterações nas diversas áreas, 

principalmente aquelas em que há uma preparação e definição dos seres humanos da 

nossa sociedade. 

 Relativamente às restantes áreas de intervenção, do Estágio Pedagógico, sempre 

as vi como uma oportunidade para intervir noutros assuntos da competência do professor 

conseguindo, assim, um conhecimento mais global sobre a atuação de um professor de 

EF. A Área II, no início não considerei que esta tivesse grande interesse para a minha 

formação, mas com o decorrer do projeto, este foi aumentando, e com as conclusões 

obtidas, tornou-se bastante pertinente e interessante para mim e para a ESGB. Quanto à 

Área III, esperava um interesse e pro-atividade mútuos mas desde cedo percebi que não 

ia ser possível. 

 Na Área IV, gostei particularmente da participação na unidade de autismo, exitem 

diferentes realidades para todos nós, mas que têm grande importância para toda a nossa 

formação. O DE na escola é fundamental para a formação dos alunos, sobretudo ao nível 

físico, mas também pessoal e social.  
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 Por fim, destacar o papel da ESGB, houve da parte de todos os agentes 

escolares, um excelente relação com todos os estagários, acolhendo-nos da melhor 

forma. A transição de aluno para professor é um processo complicado de se perceber. A 

forma como encaramos o papel e as ações do Professor são determinantes para garantir 

uma educação geral dos jovens, porque não devemos afunilar as nossas capacidades 

para um conhecimento sobre a nossa área, mas sim, procurar um conhecimento geral 

que permite uma intervenção verdadeiramente educativa com os jovens de maneira a 

que um dia se tornem cidadãos adultos responsáveis e úteis. 
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Anexos 

 

 

fig 1 1- Roulement da escola 
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MATÉRIAS 

 

2ª Etapa 

1ºPeríodo 

Grupo Nível 

Superior 

2ª Etapa 

1ºPeríodo 

Grupo Nível 

Médio 

2ª Etapa 

1ºPeríodo 

Grupo Nível 

Inferior 

3ª Etapa 

2ºPeríodo 

Grupo Nível 

Superior 

3ª Etapa 

2ºPeríodo 

Grupo Nível 

Médio 

3ª Etapa 

2ºPeríodo 

Grupo Nível 

Inferior 

4ª Etapa 

3ºPeríodo 

Grupo Nível 

Superior 

4ª Etapa 

3ºPeríodo 

Grupo Nível 

Médio 

4ª Etapa 

3ºPeríodo 

Grupo Nível 

Inferior 

Basquetebol Concluir E Concluir PI   PA E  Consolidar PA  E  

Futebol PA Concluir I  A PE  Consolidar A E  

Andebol Concluir PA Concluir I  A PE  Consolidar A  E  

Voleibol E I PI Concluir E Concluir I  Concluir PI PA PE I 

Ginástica 

Solo 

Concluir PE Concluir PI PI Consolidar E Consolidar I Consolidar PI Concluir E Concluir I Concluir PI 

Ginástica 

Aparelhos 

Concluir PE Concluir PI PI Consolidar E Consolidar I Consolidar PI Concluir E Concluir I Concluir PI 

Atletismo PE PI PI E I Consolidar PI E Concluir I Concluir PI 

Ténis    

Dança PI PI I 

fig 1 2- Planeamento por Etapas 
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fig 1 3- Competências por UE 

1ª Unidade de Ensino 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Basquetebol 

Concluir E 

- Desmarca-se e 

corta para o cesto; 

- Passa a um 

companheiro em 

posição mais 

favorável; 

- Ressalto ofensivo; 

- Posição defensiva 

básica. 

Concluir PI 

-  Dribla para 

progredir, para lançar 

ou passar; 

- Escolhe quando 

passar, lançar, 

driblar; 

- Desmarca-se; 

- Participa no 

ressalto; 

Lançamento 

passada; 

 

 

Futebol 

Continuar PA 

- Desmarca-se 

utilizando fintas e 

mudanças de 

direção. 

- Aclara o espaço 

de penetração do 

jogador com bola. 

GR:- Passa a 

desmarcado. 

Concluir I 

-Passa a um 

companheiro 

desmarcado; 

- Em situação de 

exercício: condução 

de bola. 

 

Andebol 

Continuar PA 

- Opta por um 

passe a um jogador 

em posição mais 

ofensiva ou por 

drible em 

progressão 

-Desmarca-se, 

garantindo a 

compensação 

ofensiva (“trapézio 

Concluir I 

- Escolhe quando 

passar, rematar, 

driblar; 

- Tenta intercetar; 

- Boa pega de bola, 

braço armado. 
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ofensivo”). 

 

Voleibol 

Continuar no E 

-Em jogo 4x4 

posiciona-se, 

recebe em 

manchete ou passe 

(adapta), 

direcionando para 

passador; serve por 

baixo/cima,  recebe 

serviço em 

manchete,  

posiciona-se.   

 

Continuar I 

- Posiciona-se para 

2º toque e passa alto 

para companheiro ou 

coloca para o campo 

adversário; 

- Realiza com 

correção manchete. 

 

Continuar PI 

- Recebe (cima ou 

baixo), imprimindo à 

bola trajetória alta 

agarrando-a em 

seguida; 

- Conhece as 

regras dos 2 toques 

e do transporte. 

Ginástica de 

solo 

 

Continuar PE 

- Cambalhota à 

frente e retaguarda 

com pernas 

afastadas. 

- Colabora nas 

ajudas; 

 

 

Continuar I 

- Cambalhota à 

frente num plano 

inclinada pernas 

afastadas e em 

extensão; 

- Cambalhota à 

retaguarda com 

pernas em extensão 

e afastadas 

 

 

Iniciar I 

- Cambalhota à 

frente  com pernas 

afastadas e em 

extensão; 

- Cambalhota atrás 

Ginástica de 

aparelhos 

Concluir PE 

Mini: Carpa pernas 

afastadas 

Trave: Saída com 

meia pirueta e 

receção 

equilibrada; 

Avião; 

Barra: Subida de 

frente (pronação) e 

saída em rolamento 

à frente; Saída em 

Concluir I 

Boque: Salto entre 

mãos; 

Plinto: Cambalhota à 

frente no plinto 

longitudinal; 

Mini: Salto 

engrupado; Salto 

com meia pirueta; 

Trave: Salto a pés 

juntos; 

Continuar I 

Salto entre-mãos no 

boque 

Trave: Marcha à 

frente e atrás olhar 

em frente; Igual em 

bicos de pés; Meia 

volta em apoio nas 

pontas dos pés. 

Barra: Subida para 

apoio ventral na 

barra  baixa; 
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báscula à frente 

com receção 

equilibrada. 

 

Barra: Balanço atrás 

à frente com saída 

equilibrada 

retaguarda; Balanços 

laterais com 

mudança sucessiva 

de pegas, 

percorrendo 

lateralmente a barra. 

Mini: 1 pirueta 

Atletismo 

 

Continuar PE 

Lançamentos: 

Lança o peso 3,4kg 

de costas com 

rotação do tronco 

sem balanços; 

 

Concluir I 

Corridas: Corrida de 

estafetas 4x50 

metros; 

Lançamentos: Lança 

o peso 2/3 kg de 

costas com rotação 

do tronco sem 

balanços; 

 

Continuar I 

Lançamentos: 

Lança a bola 2/3 kg. 

Aeróbica 

+ Kizomba 

 

Concluir I 

Grapvine; 

Step-touch; 

Passo em V; 
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fig 1 5- Grelha de avaliação sumativa 

 

 

fig 1 6- Grelha de avaliação das atitudes 

 
Matérias 

Grupo de nível 

inferior 

Grupo de nível 

médio 

Grupo de nível 

superior 

Ginástica de Solo  - Vela; 

 
- Cambalhota atrás 

pernas afastadas. 

 

 

 

-  Cambalhota à 

frente pernas 

afastadas 
- Cambalhota atrás 

pernas afastadas;  

;  

 

Voleibol Recebe (cima ou 

baixo), imprimindo à 

bola trajetória alta 

agarrando-a em 

seguida 

 

- Posiciona-se para 2º 

toque e passa alto 

para companheiro ou 

coloca para o campo 

adversário; 

 

 

Serviço por cima. 

 

Raquetes de Praia 

 

- Posição base; 

- Pegas e mudança de pega; 

-Direita e esquerda com correção; 

 

fig 1 4- Competências por aula 
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fig 1 7- Grelha de avaliação das Atividades Físicas 

 

fig 1 8- Grelha de registo da assiduidade 
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fig 1 9- Grelha de registo da matéria de Voleibol 


