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Resumo 

 

O presente relatório pretende analisar o processo de Estágio Pedagógico 

desenvolvido na Escola Secundária Braamcamp Freire, situada na Pontinha, concelho de 

Odivelas, no ano letivo 2013/2014. O estágio está integrado no 2º ano do Mestrado em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de 

Motricidade Humana.  

Todo o processo teve como referência o Guia de Estágio Pedagógico 2013/2014 

onde se encontram especificados os objetivos a atingir nas quatro áreas inerentes ao 

processo de estágio: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem (Área 1), 

Inovação e Investigação Pedagógica (Área 2), Participação na Escola (Área 3) e Relação 

com a Comunidade (Área 4). 

 Em relação a cada uma destas áreas será realizada uma reflexão sobre as 

principais dificuldades sentidas, as estratégias utilizadas para a sua superação e os 

contributos finais de todo este ciclo de aprendizagem para mim enquanto professor. 

Em último lugar será apresentada uma reflexão global acerca de todo o processo 

formativo salientando as principais etapas desta aprendizagem e quais aquelas que 

considerei mais enriquecedoras para o meu futuro enquanto docente.  

 

 

Palavras-chave: Educação Física, Processo Ensino-Aprendizagem, Reflexão, 

Estratégias, Diferenciação, Planeamento, Condução, Avaliação, Cooperação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

This report assesses the internship that took place in Escola Secundária 

Braamcamp Freire, located in Pontinha, municipality of Odivelas, in the academic year 

2013/2014. The internship is integrated in the 2nd year of the Masters in Physical 

Education Teaching in Primary and Secondary School from Faculdade de Motricidade 

Humana.  

This process used as reference the Teacher Training Guide 2010/2011, in where 

are explicit the general and specific objectives, related to four areas of intervention: 

Organization and Management of Teaching and Learning (Area 1), Innovation and 

Educational Research (Area 2), Participation in School (Area 3) and Relationship with the 

Community (Area 4). 

To each one of this areas there will be made a profound reflection about the main 

difficulties, as well as the strategies used to overcome them and all the contributions that 

those offered to a better crafting of my personal apprentice and formation. 

Finally, is performed a critical reflection of the whole process of training, with 

special focus on in main steps of this long search and which I consider more important for 

my teaching function. 

 

 

 

Key Words: Physical Education, Teaching-Learning Process, Reflection, 

Strategies, Differentiation, Planning, Teaching, Evaluation, Cooperation. 
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1. Introdução 
 

 

O estágio pedagógico (EP) e o relatório final são, segundo o artigo 20 do Decreto-

Lei nº74/2006 de 24 de Março, partes integrantes do ciclo de estudos condicentes ao 

grau de mestre. Proporcionam a oportunidade de aplicação do conhecimento adquirido 

na formação inicial em contexto real e de uma forma supervisionada, indispensável para 

a aquisição de competências necessárias ao desempenho de professor de Educação 

Física (EF) nos ensinos Básico e Secundário. 

A produção deste documento tem como objetivo realizar uma análise critica-

construtiva, reflexiva do processo de EP desenvolvido no ano letivo 2013/2014 na Escola 

Secundária Braamcamp Freire. Terá também um propósito de projeção futura, uma vez 

que depois de concluído com sucesso este processo de formação inicial, ficarei habilitado 

profissionalmente a desempenhar as finções de professor de Educação Física (EF) nos 

ensinos básico e secundário. 

Segundo Silva (2009, p.39) a reflexão é fundamental para a formação de um 

professor quando afirma que “(…)é fundamental que o formando, futuro professor, além 

da necessidade de possuir um conhecimento académico de base, seja capaz de 

questionar a sua prática e consiga estabelecer uma relação teórico-prática construindo 

através da reflexão novos saberes”. Pierón (1996), considera que o EP é um momento de 

confrontação entre a formação teórica e o contexto real do ensino. 

Ao longo do ano letivo todos os trabalhos foram desenvolvidos de forma 

supervisionada orientados segundo 4 áreas de intervenção: 

 

 Área 1: Organização e gestão do ensino e da aprendizagem (Planeamento, 

Avaliação, Condução do Ensino); 

 Área 2: Inovação e Investigação Pedagógica ; 

 Área 3: Participação na Escola ; 

 Área 4: Relação com a Comunidade.  

 

Neste sentido, a análise encontra-se dividida pelas diferentes áreas, contudo sempre 

que me parecer relevante realizarei reflexões interligando as atividades desenvolvidas 

nas mesmas. 
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No capítulo final, reflexões finais, realizarei uma reflexão mais global de tudo aquilo 

que decorreu no processo de estágio pedagógico, apontando as principais ideias que 

retiro deste ano de formação para o meu futuro profissional na área da educação. 

 

2. Contextualização 

 

As tarefas do docente vão para além da sala de aula. A capacidade de reflexão sobre 

a realidade que o rodeia torna-se importante. Todas as atividades de EP devem ser 

compreendidas, discutivas e teorizadas para que possam ser assimiladas (Carvalho, 

1985) 

Foi relevante e imprescindível realizar um levantamento das carateristicas da escola. 

Na altura em que realizamos o levantamento das características da escola não 

prestamos especial relevância ao projeto educativo de escola. Mais tarde, o PEE fui tido 

em conta para o PAT. 

 

2.1. Escola  

  
Segundo informações recolhidas do Projeto Educativo de Escola, a Escola 

Secundária Braamcamp Freire situa-se na rua Dr. Gama Barros, na freguesiada 

Pontinha, concelho de Odivelas, distrito de Lisboa. Foi construída em 1986 com o nome 

de Escola Secundária da Pontinha, em 1991 foi escolhido como patrono Braamcamp 

Freire, político e historiados no concelho de Loures. 

Atualmente está inserida no Agrupamento de Escolas nº1 de Odivelas, de onde faz 

parte a Escola Básica 2,3 da Pontinha, Escola Básica1/Jardim de Infância Quinta da 

Paiã, Escola Básica 1/Jardim de Infância Quinta Condessa,Escola Básica 1/Jardim de 

Infância Casal Serra, Escola Básica 1 Serra da Luz, Escola Básica1/Jardim de Infância 

Vale Grande, Escola Básica 1 Mário Madeira, Escola Básica 1 MelloFalcão e Jardim de 

Infância Gil Eanes. 

Muitas alterações foram efetuadas ao longo dos últimos anos nesta escola, tal como 

pode ler-se no Projeto Curricular do Departamento de Educação Física (2012). A 

comunidade escolar foi contemplada com uma escola moderna constituída por um 

edifício principal e quatro espaços isolados para a lecionação da Educação Física. Dentro 

do pavilhão gimnodesportivo estão dois espaços: Pavilhão (G) e a Sala de Ginástica 

(SG). Fora do pavilhão gimnodesportivo estão outros dois espaços: Campo de jogos 

exterior (C1) e um Espaço exterior (C2). 
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No ginásio (G) existe a possibilidade de ser lecionado Voleibol(dois campos reduzidos 

com 6,50 metros de largura e 13 metros de comprimento e um campo com 9 metros de 

largura e 17,91m de comprimento), Andebol e Futebol(um campo com 15 metros de 

largura e 28 metros de comprimento), Basquetebol(dois campos reduzidos com 15 

metros de comprimento e 10 metros de largura e 1 campo com 15 metros de largura e 28 

metros de comprimento), Badminton(um campo de pares com 6,15 metros de largura e 

13,41 metros de comprimento e três campos singulares com 5,22 metros de largura e 

13,41 metros de comprimento). Este espaço pode ser também aproveitado para lecionar 

as matérias de Patinagem e Ginástica de Solo, de Aparelhos, Acrobática, e Dança. A 

figura 1 mostra a polivalência do espaço. 

 

Figura 1: Esquema  do Ginásio 
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A Sala de Ginástica (SG) tem 16 metros de comprimento e 14,50 metros de 

largura. Está desenhado no chão um campo singular de Badminton com 6,10 metros de 

largura e 13,40 metros de comprimento. As matérias lecionadas neste espaço foram: 

Ginástica de Solo, Aparelhos, Acrobática, Dança, Badminton e Voleibol. A ilustração 2 

mostra o espaço. 

 
Figura 2: Sala de Ginástica 

 

O campo exterior (C1) tem condições para realizar as seguintes matérias: Andebol 

(1 campo com 20 metros de largura e 40 de comprimento e 2 campos com 14 metros de 

largura e 20 metros de comprimento), Futsal (1 campo com 20 metros de largura e 40 de 

comprimento e dois campos com 14 metros de largura e 20 de comprimento), Voleibol (3 

campos de 9 metros de largura e 18 de comprimento) e Basquetebol (1 campo com 28 

metros de comprimento e 15 de largura, e 2 campos reduzidos com 11 de largura e 20 de 

comprimento). 

Apesar de abranger um elevado leque de matérias a sua polivalência não é tão 

sentida como no Ginásio. A fugura 3 é sobre o campo atrás citado.  

 

 



5 

 

 

Figura 3: Campo de jogos exterior 

 

No espaço exterior (C2) podem ser lecionadas as matérias de Atletismo. Existem 

três pistas, cada uma com 1 metro de largura e 47 metros de comprimento, uma caixa de 

areia, três mesas de ténis de mesa e um espaço polivalente em cimento. No espaço 

polivalente podem ser abordadas todas as matérias, com os respetivos condicionalismos, 

com exceção ao Voleibol. Neste espaço existem condições para ser trabalhada a 

condição física (ilustração 4). 
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Tanto no espaço interior como exterior existem 2 balneários femininos e 2 

Figura 4: Espaço exterior 

 

 Considero que estes se encontram bem apretrechados e que eram 

maioritariamete polivalentes, ou seja, eram locais que permitiam a realização de uma 

grande variedade de matérias, não ficando o professor limitado a realizar uma 

determinada matéria apenas num único espaço 

O material disponibilizado, pela escola, para a lecionação da E.F é suficiente, 

existe o material prioritário e algum complementar. 

O grupo de estágio realizou um inventário do material disponibilizado,para as 

diferentes modalidades a desenvolver, que se encontra na tabela seguinteeste pode ser 

vislumbrado na ilustração 5. 

. 

E.S.B.F - Inventário Setembro de 2013 

 

 

 

 

 

Amarelas (novas): 5 

Azuis (novas): 2 

Azuis: 9 

Branca com cores: 1 

Laranjas (novas): 15 
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Andebol Laranjas: 16 

Select: 3 

Verdes (novas): 17 

Verdes:10 

Vermelhas: 12 

X-sports: 2 

 

 

 

Basquetebol 

Invisuais: 1 

Várias: 5 

Outras: 11 

Nº5: 17 

Nº6: 7 

Nº7: 2 

Corfebol 1 bola e 2 postes 

Futebol Bolas de Futebol: 18 

Bolas de Futsal: 10 

 

Rugby Bolas: 8 

 

 

 

 

 

 

 

Voleibol 

Bolas: 

Amarelas: 2 

Azul/amarela (novas): 3 

Azul/amarela: 3 

Brancas (novas): 2 

Branco/verde: 7 

Cinzentas: 10 

Mikasa: 7 
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Várias cores (novas): 5 

Willson: 1 

X-sports: 1 

4 postes 

2 redes 

 

Ginástica de solo 

Colchões de protecção: 20 

“Rolo”: 1 

Colchões de quedas: 2 

 

 

Ginástica de Aparelhos 

Boque: 1 

Mini-trampolim: 2 

Paralelas: 1 

Plinto: 2 

Reuther: 2 

Trave: 1 

Bancos Suecos: 4 

 

 

Atletismo 

Fasquia: 1 

Postes de salto em altura: 2 

Barreiras: 6 

Barreiras (novas): 19 

Testemunhos: 16 

 

 

Badminton 

Raquetes: 10 

Volantes: 12 

Volantes pequenos: 10 

Postes brancos: 12 

Postes verdes: 2 

Redes: 10 

Dança 1 aparelhagem 
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Orientação Balizas: 12 

 

 

Patinagem 

Patins: 

Pretos com laranja: 10 pares 

Brancos: 11 pares 

Novos: 10 pares 

Em linha: 1 

Bota: 1 

Correias: 14 

Ténis Raquetes: 13 

 

Ténis de mesa 

Raquetes: 6 

Raquetes (novas): 8 

Bolas: 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos matérias 

Saco de arrumação de bolas: 9 

Arcos: 25 

Balança: 1 

Senta e alcança: 1 

Alteres: 

- pretos(1kg): 40 

-metálicos(2kg): 15 

- vermelhos: 10 

Bolas medicinais: 

-vermelhas pequenas: 1 

-vermelhas grandes: 7 

- azuis: 10 

Cordas: 54 

Balões sala de ginástica: 

-verdes: 5 



10 

 

-amarelos: 5 

Bolas sala de ginástica: 

-amarelas: 7 

-vermelha: 3 

Bolas rítmicas: 9 

Step: 20 

Coletes (50): 

- Verdes 11 

- Azuis 17 

- Vermelho 6 

- Amarelo 6 

- Laranja 7 

 

Tabela 1: Inventário do material 

Pode constatar-se que o número do corpo docente e assistentes operacionais tem 

vindo a diminuir ao longo dos últimos anos. Esta situação, apesar de ser preocupante 

para que o processo de ensino aprendizagem seja eficaz e substancial para as suas 

vidas profissionais e pessoais, não é uma situações fora do comum, tendo em conta as 

decisões politicas sobre a Educação em Portugal nos últimos anos. 

 Tanto a missão como os princípios e valores defensivos pela ESBF têm como 

base documentos de referência e legislativos, a nível internacional e nacional. 

 Posto isto, o trabalho a ser desenvolvido assenta em linhas orientadoras quanto 

ao desenvolvimento dos jovens que estudam na ESBF, como é o direito à educação e à 

cultura, oferecendo igualdade de oportunidades no acesso à educação e ao sucesso 

educativo, garantido igualmente que o desenvolvimento da cidadania junto destes, 

nomeadamente os atributos relativos à solidariedade (PEE, 2012) 

 A pretende assegurar a formação integral dos seus alunos, respeitando as suas 

potencialidades de aprendizagem e as suas vocações, preparando-os para o seguimento 

de estudos ou para o mercado de trabalho (PEE, 2012). 
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2.2 – Grupo de Educação Física 

 

O grupo de Educação Física (GEF), coordenado pelo Professor Carlos Cruz, está 

inserido no Departamento de Expressões, tendo como principais funções implementar as 

atividades do Plano Anual de Atividades, definir os critérios de avaliação da disciplina, de 

acordo com a estrutura aprovada no concelho pedagógico e definir um conjunto de 

estratégias comuns a todos os professores. Este é constituído pelos professores de EF 

não só da ESBF, mas de todas as escolas do agrupamento, devido à organização da 

escola. Irei focar aqueles que pertencem à ESBF. 

As disciplinas que fazem parte do departamento de expressões tem em comum 

um cariz maioritariamente prático onde os alunos têm de desenvolver diversas atividades 

no decorrer das aulas, não estando, como nas restantes aulas, predominantemente 

sentados na secretária a ouvir o professor. Tendo em conta estas características torna-se 

óbvio que estas disciplinas deverão ser abordadas de forma distinta das restantes, sendo 

muito pertinente a criação de um departamento onde todas elas possam defender as 

suas posições dentro da escola, através do conselho pedagógico onde a coordenadora 

do departamento tem assento.   

O GEF é composto por seis professores pertencentes ao quadro de nomeação 

definitiva, dois professores com regime contratual, três professores estagiários da 

Universidade de Lisboa/Faculdade de Motricidade Humana e dois professores estagiários 

da Universidade Lusófona. 

Os professores do GEF contaram com documentos orientadores comuns, como o 

Plano Anual de Atividades (PAA), PEE, PCE, PAI, Matrizes Curriculares para cada ano, e 

PAI elaborado pelo GEF. 

Dentro do GEF vive-se um ambiente muito saudável de entreajuda e cooperação, 

que entendo fundamentais para que funcione normalmente e para a evolução constante 

de cada docente, pois estamos constantemente a aprender com a troca de ideias e de 

experiencias que se estabelece dentro do grupo. Para a confrontação de ideias muito 

contribuem as reuniões que existem ao longo do ano. São transmitidas informações 

importantes vindas do conselho pedagógico ou do departamento de expressões, são 

aprovados todos os documentos do GEF. No final de cada período deveriam ser 

debatidas as avaliações dos alunos tentando, em conjunto, elaborar estratégias para que 

os alunos com maiores dificuldades consigam alcançar o sucesso, mas tal não acontece. 

Entendo que este processo seria importante pois conseguia-se assim elaborar diversas 

estratégias tendo em consideração todas as diversas experiências de todos os 
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professores. A troca de ideias e de experiências poderia ficar mais enriquecida se 

ocorressem ao longo do ano algumas ações de formação no seio do grupo, de forma a 

todos evoluirmos em determinadas matérias onde se encontrem maiores dificuldades.   

Ao longo de todo o ano, o GEF desenvolve um grande leque de atividades para 

toda a comunidade escolar, como torneios desportivos, atividades de atletismos, entre 

outros, o que penso ser muito importante para toda a comunidade escolar, fomentando a 

participação em atividades desportivas e promovendo trocas de experiências entre 

turmas, anos e ciclos. Estas atividades são muito importantes para a nossa formação, 

uma vez que nos dá a oportunidade de estar por dentro de uma organização e assim 

percebermos quais são os mecanismos que estão por detrás de cada atividade. Assim no 

futuro aquando da realização destas já temos um maior conhecimento de como se devem 

organizar e tudo o que devemos realizar para que estas decorram da melhor forma. 

Entendo que existem alguns aspetos onde o grupo poderia melhorar. Com os 

elevados níveis de obesidade existentes na sociedade, considero importante fazer-se 

mais com os dados retirados na avaliação inicial (AI) sobre o índice de massa corporal. 

Os índices são retirados na AI e constantemente aferidos durante a avaliação formativa 

(AF) e avaliação sumativa (AS), todavia, os alunos na linha vermelha podiam ser alvos de 

algum cuidado por parte do GEF durante o ano letivo. Se este grupo de risco for alvo de 

uma programa especial é possível transmitir-lhes formas de controlo de peso. 

Outro aspeto que penso que poderia melhorar diz respeito ao departamento de 

expressões. Entendo que poderia existir mais momentos de trabalho colaborativo. 

A forma como fomos recebidos por todos os elementos da comunidade educativa 

foi muito positiva e contribuiu determinantemente para o processo de evolução enquanto 

docentes. Desde inicio houve a preocupação, por parte dos elementos da comunidade, 

em fazer com que nos sentíssemos como professores e não como estagiários. 

 

2.3 – Turma 

 

A minha turma, 8º2, estava constituída por alunos provenientes de diversas 

escolas e nacionalidades, apesar de o núcleo maioritário ter transitado do 7º3. Pouco a 

pouco foi existindo uma maior relação entre os diversos elementos, no entanto devido às 

diferentes idades existiu diversos grupos no inicio do ano letivo. O diretor de turma Prof. 

Humberto Lopes, responsável pela disciplina de EF, transitou do ano anterior. Era da 

responsabilidade do DT a lecionação da disciplina de Cidadania, projeto no qual tive uma 

grande participação. 
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Em conversa com alguns professores, chegou-se à conclusão que o 

comportamento da turma foi alterando desde o inicio do ano letivo com a entrada dos 

novos elementos. A turma começou com 20 alunos, 13 do sexo feminino e 7 do 

masculino, passados dois mês estava com 28 alunos, 18 femininos e 10 masculinos, 

inscritos com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos de idade. 

Após analisar os dados escolares dos alunos, considera-se pertinente ter uma 

perceção da vida destes em termos familiares e individuais, assim como o modo como 

organizam e dedicam o seu tempo. 

Em temos culturais, a turma é pouco homogénea, pois é constituída 

maioritariamente por alunos Portugueses, dois Brasileiros, um Cabo Verde, um 

Guineense, um Chinês, um Paquistanês e um Indiano. Verificou-se que alguns dos 

alunos com nacionalidade portuguesa necessitavam de ter no currículo Língua 

Portuguesa não materna. 

 O estudo de turma ficou um pouco aquém das expectativas devido à constante 

entrada de alunos, pois uns meses após da realização do estudo a turma tinha mudado 

bastante. Todavia, a realização do estudo de turma permitiu adquirir um conhecimento 

aprofundado dos alunos para melhor orientar o processo inerente à promoção das 

aprendizagens na turma. Reuni informação acerca da turma recorrendo ao DT/Orientador 

de Estágio. 

 Para a realização do documento utilizei uma ficha individual para conhecer os 

hábitos dos alunos e um teste sociométrico de modo a aferir as relações sócio afetivas de 

acordo com Northway & Weld (1999) 

O estudo de turma apresentado em CT determinou alguns aspetos e mudanças 

pedagógicas, tendo em conta um melhor processo de ensino-aprendizagem, sendo que 

as dificuldades encontradas obrigaram-me a refletir e a tomar as melhores decisões 

tendo em vista a superação dos problemas de comportamentos frequentes fora da tarefa. 

Na realização dos grupos passei a juntar alunos que não tinham relação de amizade 

entre si. Passei a ter cuidado ao abordar alunos que não tinham gosto pela disciplina, 

com o passar do tempo a turma evoluiu de forma positiva com mais disciplina, clima 

positivo e maior participação dos alunos nas aulas.   

No geral, o nível da turma na disciplina de EF é satisfatório. No entanto, existem 

alunos com um baixo reportório motor, mas acabam por ser dos mais bem comportados, 

demonstrando um ótimo empenho e a atitude perante as dificuldades. Durante o ano 

letivo, senti que a turma apresentou uma grande evolução, havendo uma menor 

preocupação com comportamentos inapropriados, fruto em parte da excelente relação 
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professor-aluno, aluno-aluno e aluno-tarefa que se foi criando através do rigor, respeito, 

autoridade, compreensão, confiança e amizade mútua que se foi estabelecendo.  

Tal como já foi mencionado, no que respeita à motivação dos alunos para a 

prática, julgo ter atuado da melhor maneira. Através de uma atitude positiva e 

compreensiva, a vontade dos alunos para a prática foi aumentando.  

Em CT, foi evidente que a motivação, comportamento e aproveitamento dos 

alunos foi de nível baixo. 

Na turma, foi incluída uma aluna ao abrigo do Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de 

janeiro de 2008. Este define o âmbito da educação especial, assim como o processo de 

referenciação, avaliação e a elegibilidade e a tipologia dos alunos a beneficiarem de 

educação especial, para a educação no pré-escolar e nos ensinos básico e secundário 

dos setores público, particular e cooperativo. Esta aluna não apresenta limitações para a 

prática de AF, pelo que, realizou as tarefas propostas na disciplina sem qualquer 

problema.  

A aluna em causa foi acompanhada por profissionais da área (Educação 

Especial), com os quais desenvolveu um trabalho contínuo. Existem documentos e dados 

sobre as suas particularidades na sala de diretores de turma. 

Em suma, a turma na qual desempenhei o meu EP tornou-se uma turma 

cooperante, participativa e muito dinâmica, havendo alguma interajuda entre os alunos 

bem como o espírito de turma o que, em termos gerais, influenciou positivamente a 

minha intervenção junto dos alunos, pelo que gostaria de expressar a minha total 

satisfação e gratidão por ter observado, presenciado e vivenciado as evoluções, 

dificuldades e conquistas destes alunos de perto. Um facto que me deixou 

particularmente orgulhoso foi alteração progressiva da opinião de alguns alunos 

relativamente à disciplina de EF, bem como à criação de hábitos de vida mais saudáveis 

em muitos destes. 
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3. Análise/ Reflexão crítica 

.  

Depois de contextualizado o meio envolvente onde o processo de EP decorreu, e com 

base no que foi descrito, entende-se que o relatório de estágio deverá ser construído com 

base na “ capacidade de refletir sobre o impacto do estágio no meu desenvolvimento 

pessoal e profissional. Deve centrar-se na reflexão sobre o trabalho desenvolvido, com 

uma dimensão crítica refletindo a capacidade para apreciar as consequências” (Guia de 

Estágio, 2014/2015, p. 5). 

 

3.1- Área 1: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 
O professor tem de revelar uma preocupação constante com o seu modo de agir, 

tentando otimizar o seu processo decisório, inerente ao planeamento, avaliação das 

atividades propostas e condução do ensino propriamente dita (Onofre, 2003). 

Nesta área os objetidos repartem-se por três âmbitos: Planeamento, Avaliação e 

Condução do ensino. Estando esta área relacionada com o processo ensino 

aprendizagem, é a principal área do estágio e da atividade docente. 

O avançar do ano letivo tornou o planeamento mais coerente, tendo boas 

repercussões na condução e avaliação do ensino. Será realizada uma reflexão e 

apreciação global da organização e gestão do ensino e da aprendizagem, onde irei 

sistematizar a área com maior grau de complexidade. 

 

 
3.1.1Planeamento 

 

 
“O ensino mediante planificação e análise adquire os contornos de 

uma atividade racional e humana, mas também liberta o professor de 

determinadas preocupações, ficando disponível para a vivência de 

cada aula como um ato criativo.” (Bento, 2003) 

 
Posto isto, o planeamento é a base para o sucesso de qualquer professor e na EF 

este divide-se em quatro etapas fundamentais: 1ªetapa – Avaliação Inicial (AI), 2ªetapa – 

Aprendizagem e Desenvolvimento, 3ªetapa – Desenvolvimento e Consolidação e 4ªetapa 

– Consolidação e Autonomia. 
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Dentro de cada uma das etapas estão duas unidades de planeamento, 

construídas com base nos objetivos a atingir na etapa. Estas unidades auxiliam o docente 

na função didática (Mascarenhas, 1995; Rosado, 2003). Segundo os PNEF (2001), estas 

devem constituir um conjunto de aulas com objetivos e estruturas organizativa 

semelhantes. 

Na minha atividade de estágio a AI corresponde à 1ª unidade de ensino da 1ª 

Etapa. A primeira tarefa de planeamento foi o planear do período de AI. Para o 

cumprimento desta tarefa torna-se crucial conhecer“o contexto de condições em que se 

vai desenvolver a programação a realizar” (Zabalza, 2000, p.67).O facto de existirem 

documentos orientadores do GEF, contemplando as três áreas de avaliação em EF, 

descrevendo as situações de aprendizagem e o que se pretende observar em cada nível, 

facilitou o meu ponto de partida para intervir na turma. 

A AI tornou-se fundamental para que as decisões que se seguiram fossem 

tomadas de forma consciente e acertada, com a objetivo de todos os alunos atingirem o 

sucesso na disciplina. Tal como é defendido por Jacinto et al. (2001), se ambicionamos 

que os estudantes de EF realizem as aprendizagens que os conduzirão ao seu 

desenvolvimento, é imprescindível começar por identificar as suas dificuldades e 

perceber as suas possibilidades de aprendizagem. 

Esta unidade de ensino assume uma dimensão diagnóstica e prognóstica que 

permite identificar o nível inicial da turma e de cada aluno em particular relativamente ao 

nível em que se encontram no PNEF. Permite obter informação de quais os alunos e 

matérias críticas, orientar a formação de grupos de nível, definir as bases da 

diferenciação do ensino e decidir, assim, sobre quais os objetivos anuais, quais as 

prioridades formativas e quais os objetivos prioritários e secundários (Rosado, 2003). 

Foi importante para distribuir matérias, implementar regras e rotinas, determinar 

competências, dificuldades dos alunos nas diversas matérias/áreas, de forma a rever o 

que foi alcançado no ano transato e iniciar aprendizagens. 

Verificou-se a necessidade de no planeamento ser contemplado um conjunto de 

matérias em função dos recursos espaciais, temporais e materiais. Foi o primeiro grande 

momento de reflexão e momento de tomadas de decisão de forma a cumprir os objetivos 

para esta etapa. Estas decisões tiveram como base dois grandes critérios: o primeiro está 

relacionado com a duração da referida etapa, o segundo diz respeito às opções de 

organização e gestão das aulas. A duração da unidade de ensino - AI teve a duração de 

9 semanas, tendo planeado 6 semanas. Inicialmente pensei que 6 semanas seriam 
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suficientes mas deparei-me com algumas dificuldades para averiguar todos os critérios 

de êxito, assim como registá-los enquanto lecionava. Ao aumentar o tempo de AI garanti 

um melhor diagnóstico. Relativamente às opções de gestão e organização, os grupos 

foram formados de acordo com alguns critérios. Inicialmente tive em consideração o 

gosto pela disciplina, género e amizade, garantindo o máximo empenho e motivação nas 

aulas. De forma a recolher estas informações foi aplicado um questionário sobre a 

perceção dos alunos face à disciplina, às matérias preferidas e às menos preferidas, tive 

também conversas estabelecidas com o DT, procurando saber os alunos influentes e 

conflituosos. Existindo alunos de diferentes níveis, visto ainda ser AI, tentei iniciar logo a 

cooperação entre os alunos. 

Quanto à aplicação do PAI, devido à simplicidade das grelhas de observação este 

processo tornou-se mais simples. Após a 1ª unidade de ensino da 1ª etapa foi elaborado 

o Plano Anual de Turma (PAT) de forma a aferir as decisões sobre as orientações 

curriculares, adequando o nível dos objetivos e reajustando a composição curricular à 

escala anual (Carvalho 1994; PNEF, 2001). 

De acordo com Bento (1998), a elaborar o PAT é o primeiro passo no que diz 

respeito a planear e preparar o ensino indo ao encontro dos objetivos a desenvolver. 

Após um bom diagnóstico torna-se bastante fácil identificar as matérias em que os alunos 

apresentam mais dificuldades. No PAT foi tido em conta as matérias prioritárias, rotação 

dos espaços, recursos materiais e temporais disponíveis.  

Para achar as matérias prioritárias comparei o nível previsto pelo Grupo de 

Educação Física (GEF) com os níveis da turma. As matérias cuja percentagem mais se 

distanciava do pretendido foram eleitas prioritárias. De acordo com o Protocolo de 

Avaliação definido pelo GEF, as matérias em que mais de 50% dos alunos se encontram 

abaixo do nível foram: Basquetebol (100% abaixo de PE), Ginástica de solo (98% abaixo 

de I), Voleibol (76% abaixo de I), Atletismo – Barreiras (64% abaixo de PE) e Futebol 

(56% abaixo de PE).Estas matérias foram as mais abordadas ao longo do ano letivo. O 

baixo nível da turma é justificado pelo no ano transato ter existido incidentes nos espaços 

cobertos. 

Foi realizado, também, um balanço individual para cada matéria. Um aluno em 

nível Parte Introdutório numa determinada matéria é diferente de outro com o mesmo 

nível na mesma matéria. Carvalho (1994) refere que a elaboração de um plano obriga 

que a sua orientação tenha por referência os sujeitos para quem esse plano se destina. 

De acordo com a mesma autora, ao planear estamos a antecipar e a prever a forma 

como vamos usar os meios para que os alunos cumpram os objetivos adequados ao seu 
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desenvolvimento. Importa ter em atenção a complexidade das aprendizagens, não é um 

processo linear, existe diferentes ritmos de aprendizagem. Um docente deve fazer 

alterações nas consequentes unidades e etapas de ensino, ajustando as situações de 

aprendizagem em função do estado de desenvolvimento dos alunos, tendo como 

consequência o ensino diferenciado ao nível do plano de aula, unidade e etapa. Durante 

o ano letivo percebi que nem todos os objetivos definidos no PAT seriam alcançados. 

Quando isto aconteceu, redefini as aprendizagens, ao nível da etapa e unidade, indo ao 

encontro das reais necessidades dos alunos. 

Como já foi demonstrado, a 1ª UE da 1ª etapa – AI, tem um papel distinto das 

restantes. A 2ª unidade da 1ª etapa – aprendizagem e recuperação foi fundamental para 

recuperar as matérias mais débeis através de um vasto leque de matérias ao longo das 

aulas. Centrou-se principalmente nas matérias prioritárias, intervalando com matérias de 

que os alunos gostam mais para manter a motivação em níveis adequados. 

Em função do que é projetado no PAT, cada etapa é operacionalizada com o 

apoio dos dados recolhidos nas etapas anteriores. A elaboração do PAT e respetivos 

planos de etapa garantem uma unidade pedagógica entre si.  

As etapas seguintes foram construídas tendo em conta os seguintes critérios: 

características a assumir em cada etapa, prioridades de desenvolvimento, aprofundando 

objetivos intermédios, definição de estratégias para que os objetivos possam ser 

atingidos e o tipo de organização da turma. Tal como sugere Rosado (2003), apesar dos 

critérios serem comuns a todas as etapas, estas estão interligadas numa relação de 

interdependência onde as primeiras são pré-requisito das seguintes. 

A partir da  2ª etapa há a necessidade de orientar o planeamento em função das 

especificidades da turma. Isto permitiu-me uma melhor estruturação de todo o processo 

de condução de aula, uma vez que, as aulas foram ao encontro do que refere Onofre 

(1995) quando afirma que é importante garantir que os alunos percebam a relação entre 

os objetivos da aula e a sua organização, e que a ligação entre o trabalho realizado numa 

sessão e aquele previsto para as sessões seguintes deve ser clara para os estudantes. 

Desta forma, será possível garantir um processo de ensino-aprendizagem, realmente 

efetivo para os alunos, tendo em conta as suas caraterísticas. 

Na 2ª Etapa – Aprendizagem e desenvolvimento, desenvolveu-se competências 

das matérias prioritárias, no sentido de recuperar os alunos para alcançarem o sucesso 

na disciplina. A distribuição das matérias teve em conta o calendário escolar, recursos 

espaciais (roulement) e os recursos temporais (calendarização). Foram definidas 

estratégia de ensino e modo preferencial de organização e gestão da aula em função da 
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matéria e das caraterísticas evidenciadas pela turma. O trabalho em estações permitiu-

me desenvolver o maior número de matérias em simultâneo estando todos os alunos em 

constante atividade.  

Na 2ª Etapa, 3ª unidade de ensino, estando as bases de cada matéria adquiridas, 

continuamos ao encontro dos conteúdos centrais em todas (não só nas prioritárias) de 

modo a desenvolver as capacidades individuais e gerais da turma. Ao longo desta etapa 

constatei um maior conhecimento das reais capacidades dos alunos e ritmos de 

aprendizagem. Tendo isto em atenção, foi necessário reformular os níveis de diagnóstico 

e prognóstico. 

Com base nos dados da avaliação formativa provenientes da unidade de ensino 

anterior, reformulei o que tinha sido diagnosticado e projetado. Esta situação vai ao 

encontro de Santos (2002), quando esta autora refere a importância de uma avaliação 

constante de forma a termos consciência de onde estamos e para onde queremos ir. 

Tal como nas unidades anteriores, a 4ª unidade encerrou em si uma articulação 

imprescindível entre recursos, privilegiando o desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

matérias sem perder a especificidade do trabalho das matérias definidas como 

prioritárias. As aulas foram sempre ecléticas, abordando as matérias prioritárias possíveis 

nos diversos espaços. O basquetebol apenas não foi abordado na SG, a ginástica de 

solo foi abordada na SG e no G, voleibol em todos os espaços, atletismo barreiras no c2 

e futebol apenas não foi abordado na SG. 

Por fim, a 3ª etapa intitulada de Consolidação, engloba a 5ª unidade de ensino – 

Revisão e Consolidação. A 6ª unidade de ensino – Avaliação final, foi a mais curta de 

todas com 21 aulas. Pretendi recuperar atrasos de alguns alunos na aquisição de 

competências mínimas nas matérias prioritárias.  

Refletindo sobre as competências constata-se que o planeamento elaborado 

inicialmente centra-se mais em questões organizativas e menos em procedimentos para 

o desenvolvimento dos objetivos pedagógicos. O passo seguinte foi o reajuste em função 

das prioridades de trabalho com a turma. Estas situações vão ao encontro do que 

Veenman (1988, cit in Januário, 1992) refere, quando este autor compara as 

preocupações de professores principiantes com os experientes. Assim, constata-se que 

nos primeiros a preocupação é manter a disciplina na aula, enquanto os segundos 

orientam a ação em torno da consecução dos objetivos pedagógicos. Constata-se assim 

o processo de evolução natural de um professor principiante na aquisição das devidas 

competências em termos de planeamento. 

 



20 

 

3.1.2. Avaliação 
 

 A avaliação é um processo para recolha de dados que possibilitem formular juízos 

de valor (PNEF, 2001), deve por isso ser coerente tanto na avaliação inicial, formativa ou 

sumativa. Segundo Carvalho (1994), a avaliação é um sistema de recolha de dados para 

que os docentes e discentes adaptem a sua atividade aos progressos e problemas de 

aprendizagem constatados, definindo prioridades ao longo do ano letivo. Deste modo, 

constitui-se uma referência para o planeamento de todo o processo ensino-

aprendizagem. 

 Relembrando as aulas teóricas do professor Araújo, devo recordar que o processo 

de avaliação deve cumprir um conjunto de tarefas para que atinja os objetivos: 

estabelecer critérios para uma apreciação fundamentada; determinar a estratégia de 

recolha de informação; recolher informações válidas e fiáveis; confrontar as informações 

com os critérios; formular conclusões de modo preciso e claro e por fim, tomar decisões 

com base nas conclusões. Definir os momentos de avaliação, com propósitos diferentes, 

orienta o processo ensino-aprendizagem para depois serem tomadas decisões ao nível 

do planeamento. 

 No primeiro momento de avaliação, AI, deve ser interligado a avaliação com a 

apresentação do programa da disciplina, revisão das aprendizagens anteriores, criação 

de um bom clima de aula, ensino aprendizagem, aquisição e consolidação de rotinas de 

organização e normas de bom funcionamento. No que toca à avaliação, pretende este 

momento avaliar o nível inicial dos alunos e as suas possibilidades de desenvolvimento 

no conjunto de matérias de educação física, identificar alunos críticos e as matérias 

prioritárias, recolher dados para definir as prioridades de desenvolvimento para as 

unidades e etapas seguintes e orientar a formação de grupos, identificar os aspetos 

críticos no tratamento de cada matéria (Carvalho, 1994).  

O instrumento de avaliação – PAI já se encontrava construído pelo GEF com base 

nas competências definidas pelo PNEF, definindo os níveis e critérios a alcançar pelos 

alunos em praticamente todas as áreas com exceção à área da Aptidão Física onde 

existem algumas alterações ao que está definido no PNEF. Para a avaliação desta área 

foram aplicadas as baterias de testes do Fitnessgram e a bateria de testes previstas pelo 

GEF, sendo que dei prioridade aos testes que contam para a avaliação sumativa. Os 

testes adotados pela escola são: 8´ corrida sem parar, 1´ em extensões de braços, 1`de 

força intermédia e 1´de força inferior, enquanto que do Fitnessgram é utilizado o Vaivém. 
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Na etapa seguinte houve a necessidade de escolher as situações de recolha de 

informação. A escolha dos exercícios critério nos Jogos Desportivos Coletivos foi com 

base na maior proximidade possível do jogo formal, quando tal  não foi possível, 

recorreu-se a situações de jogo reduzido e se necessário condicionado. Através deste 

método consegui observar o desempenho dos alunos. Para as restantes matérias 

nucleares optei pela seleção de exercícios critério individualizados correspondentes ao 

nível do aluno. 

Com base nos critérios e respetivos indicadores selecionados, foram construídas 

as grelhas de observação para cada uma das matérias. Para o método de registo nas 

respetivas grelhas, optou-se por uma classificação dicotómica (Realiza/ Não 

Realiza).Para as Áreas da Aptidão Física e dos Conhecimentos, optei por outro tipo de 

instrumentos. Assim, para a Área da Aptidão Física, recorreu-se à bateria de testes do 

Fitnessgram e bateria de testes do GEF, nomeadamente nas três componentes 

principais: Aptidão Aeróbia, a Composição Corporal e a Aptidão Muscular (Força 

muscular, Resistência e Flexibilidade). Para a Área dos Conhecimentos, o instrumento 

utilizado consistiu num teste diagnóstico. Os conhecimentos a avaliar residiam ao nível 

dos hábitos de vida saudáveis, regras da disciplina, aptidão física, prática de atividade 

física, alimentação e higiene.   

Tal como já foi dito no anterior ponto, a 1ª unidade de ensino da 1ª Etapa – AI, 

teve a duração de 9 semanas quando estavam planeadas 6 semanas. Deparei-me com 

dificuldades para conseguir dignosticar todos os alunos em todas as matérias em tão 

poucas aulas, assim para obter dados satisfatórios prolonguei a unidade de ensino. 

Mesmo prolongando o tempo, tive de começar a realizar as anotações depois das aulas 

para rentabilizar o tempo. Mesmo após a AI e respetiva construção do PAT, continuaram 

a subsistir duvidas relativamente a alguns alunos. A avaliação formativa deu-me uma 

grande ajuda complementando a AI, principalmente na 2ª unidade de ensino da 1ª etapa 

(período que antecedeu as férias de Natal).   

A AF é um processo regulador das aprendizagens, permitiu realizar ajustes ao 

planeamento inicial. Devia ter existido um planeamento efetivo da avaliação formativa tal 

como afirma Black & William (1998). No sentido de averiguar o grau de consecução dos 

objetivos, ia anotando dados após cada aula. Neste processo centrava-me mais nos 

grupos de trabalho de nível menor por necessitarem mais do auxílio do docente para 

atingirem os objetivos mínimos e consequentemente o sucesso em Educação Física.  

Na etapa inicial tentei criar uma página privada de facebook. A informação acabou 

por não chegar aos alunos uma vez que o discurso era demasiado informal 
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 Na 3ª Etapa construi uma ficha para cada aluno com todas as competências 

adquiridas e as desejadas, posteriormente foi enviada para o grupo da turma na rede 

social. A estratégia foi extremamente positiva, tendo ido ao encontro de alguns princípios 

referidos por Gardner et al. (2008, cit in Araújo 2012), ao promover a divulgação e 

compreensão dos objetivos de aprendizagem e dos critérios que irão ajuizar a sua 

concretização, fazer parte do processo de ensino, compreensão dos objetivos de 

aprendizagem e da forma como a qualidade dos desempenhos será apreciada e 

promoção do empenhamento dos alunos na aprendizagem a avaliação 

As estratégias utilizadas (fichas de registo, balanços de unidade, balanços de 

etapa e ficha individual de aluno) permitiram-me averiguar o grau de consecução dos 

objetivos de cada aluno e as suas prioridades. As fichas de registo para a AF tiveram o 

efeito desejedo, permitiram-me identificar os objetivos atingidos e os que faltava 

trabalhar. 

O processo AF procurou assumir uma dimensão reguladora, considerando o 

sujeito um elemento ativo e central em todo o processo, destacando-se as teorias 

cognitivas da aprendizagem (Santos, 2002). 

A avaliação deve realizar uma síntese das aprendizagens e comunicá-las ao 

exterior, desempenhando uma função sumativa. Consiste num balanço sobre o que o 

aluno aprendeu, através de um juízo sobre o desenvolvimento dos conhecimentos, 

competências, capacidades e atitudes do aluno (Rocha, 2003). De acordo com o mesmo 

autor, trata-se de uma avaliação periódica que compara o grau de consecução no final de 

um período de aprendizagem (período escolar, ano letivo ou ciclo de ensino) com os 

objetivos terminais definidos. A AS foi elaborada com dados quantitativos (registos das 

fichas da avaliação formativa e avaliação inicial) e qualitativos (autoescopias e balanços 

da U.E e Etapa), tendo como eixo orientados os critérios de avaliação definidos pelo 

GEF. 

Os critérios de avaliação que referi seguem as orientações dos PNEF (2001), 

considerando como referência para o sucesso da disciplina as três áreas da EF. Para 

cada uma destas áreas os alunos podem situar os seus desempenhos em Não 

Introdutório (NI), Parte Introdutório (PI), Introdutório (I), Parte Elementar (PE), Elementar 

(E), Parte Avançado (PA) e Avançado (A). Dentro da área da aptidão física, o sucesso 

dos alunos depende dos respetivos desempenhos nos testes de aptidão física do 

Fitnessgram e bateria de testes do GEF, na área dos conhecimentos realizam-se testes 

escritos e trabalhos de pesquisa sobre determinada matéria, na área das atividades 

físicas são selecionadas um conjunto de matérias, de categorias diferentes no sentido de 
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garantir o ecletismo dentro das referências de sucesso para a educação física. Deste 

modo, todos os alunos são sujeitos aos mesmos critérios de avaliação, no entanto o 

conjunto de matérias escolhidas para determinar ou aferir o sucesso pode ser diferente 

de aluno para aluno (PNEF, 2001). 

 

 
 

3.1.3. Condução 
 

A condução do ensino está muito relacionada com os pontos anteriores, sendo alvo de 

uma constante reflexão, ao longo de todo o período de formação, para que as 

aprendizagens dos alunos fossem potenciadas, tornando operacional todo o planeamento 

realizado, sendo assim  um elo de ligação entre as decisões pré interativas e pós 

interativas.  

Tal como mencionado anteriormente, a forma como é gerido e conduzido o processo 

de ensino aprendizagem influencia a consecução dos objetivos projetados no inicio. O 

docente tem sempre de ter em atenção a qualidade da condução. Segundo Suedentop 

(1983) a qualidade depende de quatro grandes dimensões: organização, instrução, clima 

e disciplina. A organização engloba a gestão do tempo, espaços e materiais, organização 

de grupos e rotinas de funcionamento da aula. Na dimensão instrução inclui-se o 

feedback, introdução das atividades e demonstrações. A dimensão clima contempla a 

relação professor-aluno, aluno-aluno e aluno-tarefa. Por fim, na dimensão disciplina estão 

englobadas as medidas de promoção e controlo do comportamento dos alunos. 

 Todas as dimensões estão ligadas, pois cada uma influencia diretamente as 

restantes. As estratégias de ensino utilizadas tiveram impacto em mais do que uma 

dimensão. Foi sugerido pelos Orietadores de Estágio que fosse dado primazia à 

dimensão organização (de forma a criar rotinas) e à dimensão controle disciplinar. 

 Na 1ª unidade de ensino da 1º etapa – AI, além da recolha de dados para aferir o 

nível dos alunos, existiu uma grande preocupação em estabelecimento, aquisição de 

rotinas de aula e rotinas de funcionamento. Privilegiei o trabalho por estações com a 

formação dos grupos a ser feita antes da parte inicial da aula, deste modo aumentava 

progressivamente a intensidade da aula.  

 Após ter um clima positivo na aula, poucos comportamentos fora da tarefa e muita 

participação nas aulas foquei-me na instrução e no aumento do tempo potencial de 

aprendizagem). Segundo Piéron (1996) há uma relação direta entre os ganhos de 

aprendizagem e as questões organizativas ao nível da organização dos alunos e do 
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tempo. Tal afirmação foi constatada por mim, com a rotina da formação dos grupos após 

a instrução inicial, foi possível garantir uma rápida formação dos grupos. Inicialmente a 

formação dos grupos era afixada na parede assim como as estações pertencentes a 

cada grupo, no entanto, devido às muitas nacionalidades na turma, foi preferível ser dito 

verbalmente em Português e Inglês. A formação dos grupos teve em consideração os 

resultados da AI, AF, os níveis prognosticados, as características de aprendizagem dos 

próprios alunos, dinâmicas da turma e as diferentes matérias que tem ritmos 

aprendizagens diferentes. 

Variei entre a formação de grupos de nível e heterogéneos. Nos grupos 

heterogéneos achei necessário utilizar condicionantes dentro das tarefas propostas para 

uma efetiva participação dos alunos de nível inferior. Com os grupos de nível foi mais 

fácil definir os objetivos a alcançar assim como manipular as características da tarefa. 

Assim sendo, numa primeira fase optei por heterogéneos com o objetivo de captar o nível 

assim como a eficácia do processo ensino aprendizagem focando na reciprocidade do 

ensino. Com o decorrer do ano letico foquei-me nos grupos de nível potenciando as 

aprendizagens. 

Foi crucial a utilização de sinais na organização das aulas, quando bem 

implementados são eficientes na criação de rotinas, tal como afirma Onofre (1995), “o 

professor deve procurar que os alunos automatizem as rotinas organizativas das 

sessões, criando hábitos de responsabilidade nos alunos”. Diminuem tempos mortos, 

aumentam a prática específica e consequente tempo potencial de aprendizagem. 

Segundo Piéron (1996), as turmas que mais aprendem são as que tem menos tempos de 

transição e de gestão. Tive sempre a preocupação em que existisse transições, entre 

estações, rápidas. Outras das regras impostas foram não chegar mais do que 5 minutos 

após o toque, trazer equipamento, não utilizar relógios, fios, brincos e anéis, que 

colocariam em risco a integridade física. 

Para a gestão da aula as folhas de grupo e estações auxiliaram-me bastante 

quando trabalhava por estações, dando-me mais disponibilidade para circular, dando 

mais autonomia aos alunos. Com o passar do tempo verifiquei que os alunos já debatiam 

entre si as componentes críticas. 

Nas primeiras semanas as aulas de 45 minutos foram pouco produtivas devido a 

alguns atrasos, demora na instrução e tempos de transição. Estes problemas apenas 

foram ultrapassados na 2ª unidade de ensino da 1ª etapa. 

Considerei necessário que a instrução fosse cada vez mais objetiva, utilizando 

muito o questionamento, desta forma promovia a atenção dos alunos. Após cada aula, da 
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mesma forma que na instrução inicial, era feito um balanço tocando no grau de 

consecução dos objetivos propostos fazendo uma ponte para a aula seguinte e 

abordando alguma matéria da área dos conhecimentos. De acordo com Rosado e 

Mesquita (2009), este momento servirá como meio de recolha de dados, através dos 

quais se deve construir a avaliação dos objetivos propostos. 

A demonstração foi sempre utilizada, pelo docente ou discentes, exceptuando nas 

unidades de ensino referentes à 3ª etapa onde se repetiu o que já se tinha abordado nas 

aulas. Rosado & Mesquita (2009) referem a importância de realizar instrução e 

demonstração, diminuindo o tempo de prática necessário para ser atingido determinado 

nível de performance. 

A utilização do Feedback dá a possibilidade de apoiar o praticante, auxiliando ao 

nível da interpretação propriocetiva dos movimentos executados (Rosado & Mesquita, 

2009). Fui aumentando, tal como era esperado, ao longo do ano a taxa de emissão. O 

tipo de feedback utilizado variou, consistindo mais em prescritivos, descritivos e 

interrogativos de forma positiva, fechando o ciclo de feedback. Segundo Onofre (1995), “o 

Feedback pedagógico é predominantemente utilizado com o sentido de ajudar os alunos 

a ultrapassar as dificuldades. É necessário que o professor acompanhe a atividade que o 

aluno desenvolve após ter recebido um Feedback pedagógico e volte a dar uma ajuda, 

no caso de o aluno não ter superado a dificuldade, ou reforce positivamente o seu 

desempenho, no caso em que essa dificuldade tenha sido superada”. Foi-me 

aconselhado pelos Orientadores que utiliza-se o Feedback como estratégia de controlo à 

distância. 

A disciplina e o clima positivo acabaram por ser as dimensões sem muitos 

problemas, ao contrário do que esperava no inicio do ano letivo com base no histórico da 

turma. Considero que um professor tem de ser visto primeiro como um amigo e só depois 

como um adulto que leciona a disciplina. Conseguimos dissociar momentos para brincar 

e outros para trabalhar. Os comportamentos fora da tarefa foram analisados caso a caso 

e com algumas estratégias foram sendo anulados. Após cada caso de indisciplina, havia 

uma reunião breve no intervalo, após o aluno sair do balneário. Senti que as abordagens 

informais contribuíram fortemente para a promoção de um clima positivo. Segundo 

Onofre (1995), para uma prevenção eficaz da disciplina, o docente deve motivar para o 

comportamento apropriado com interações positivas. 

No que toca a estilos de ensino, foram variados para potenciar aprendizagens, 

utilizei convergentes (tarefa, comando, inclusivo e auto avaliação) e divergentes 

(descoberta guiada), Comecei pelos mais simples (convergentes) e só depois os 
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divergentes, procurando promover aprendizagens mantendo a motivação e um bom clima 

de aula. Seguindo o conselho dos orientadores, inicialmente controlei a turma com 

convergentes, só após ter as questões organizativas resolvidas é que comecei a utilizar 

divergentes. 

A observação de outros professores e colega estagiário, assim como a visita a 

outra escola permitiram-me constar diferentes estratégias de condução. A semana como 

professor de horário completo, 22 horas de condução, DT, DE e reuniões, foi sem duvida 

um momento marcante para a minha formação inicial, uma vez que me permitiu contactar 

com uma variedade alargada de alunos de diferentes anos e ciclos, utilizar diferentes 

formas de organização da aula e promover e trocar experiências com outros professores. 

Em jeito de balanço, o currículo fornece uma estrutura teórica, assim como as 

respetivas orientações relativamente aos conteúdos de ensino, os professores possuem 

uma grande liberdade no momento das suas planificações (Carreiro da Costa, 2005). A 

interpretação do programa está intimamente ligada com os nossos valores e significado 

pessoal, pois tomam as decisões curriculares, selecionam os parâmetros e critérios de 

avaliação. 

 

3.2- Área 2: Investigação e Inovação Pedagógica  

 
Nesta área, segundo o Guia de Estágio, pretende-se o desenvolvimento de 

competências relacionadas com a participação em estudos e projetos de investigação 

ligados ao contexto escolar, para promover a inovação do estagiário com recursos que 

poderão vir a ser úteis no futuro docente. 

O trabalho desenvolvido nesta área é resultado do trabalho coletivo dos 

elementos do núcleo de estágio estando interligado com o desenvolvido na cadeira de 

Investigação Educacional (IE). 

Em reunião com o Coordenador do Departamento de Educação Física (Professor 

Carlos Cruz), juntamente com o nosso Orientador de Estágio (Professor Humberto 

Lopes) constatamos que poderão existir “deficiências” na lecionação da EEFM pois o 

nível que os alunos apresentam quando dão entrada na Escola Secundária Braamcamp 

Freire é baixo. Devemos salientar que das 10 escolas que constituem o Agrupamento de 

Escolas Nº1 de Odivelas sete lecionam 1º ciclo. Esta é uma problemática pertencente à 

ESBF a partir do momento que foi formado Agrupamento, surge da agregação da Escola 

Secundária Braamcamp Freire com o Agrupamento de Escolas da Pontinha (EB2,3 da 
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Pontinha, EB1/JI Quinta da Paiã, EB1/JI Quinta Condessa, EB1/JI Casal Serra, EB1 

Serra da Luz, EB1/JI Vale Grande, EB1 Mário Madeira, EB1 Mello Falcão e por último 

Jardim de Infância Gil Eanes). 

Sendo muitos os alunos com um nível baixo de competências a chegar à Escola 

Secundária Braamcamp Freire considerámos esta investigação muito importante.  

O incitamento aos hábitos de vida saudáveis é um objetivo a ser atingido no ciclo 

de escolaridade mais precoce possível.  

Figueiredo (1998), refere no seu estudo que muitos professores inquiridos dão 

bastante importância à EEFM, no entanto 20% dos mesmos dão relevância 

complementar e facultativa no 1º ciclo. 

O que é certo é que a Expressão e Educação Física Motora (EEFM), no 1º ciclo do 

ensino básico, faz parte do currículo do aluno em Portugal, e tal deve ser entendido por 

todos os professores sem exceção.  

A necessidade da Educação Física provém de uma menor atividade na rua, 

associada a uma menor estimulação informal que se mostra fundamental. Essas 

atividades de rua potenciam uma interação relacional com outros jovens e um 

desenvolvimento de habilidades motoras pela realização de diversas tarefas essenciais. 

Segundo Neto, (1995), não existe tempo nem espaço para o jogo, a organização da 

sociedade atual é bastante influenciada por modelos rígidos, pré-programados e pouco 

flexíveis, sendo o tempo livre gasto apenas em descanso, não existindo qualquer tipo de 

“hobbies”, não existindo práticas criativas, e influenciando assim negativamente as 

crianças, que seguem os exemplos dos seus modelos. 

De acordo com Neto (1995) é nos primeiros anos de vida que ocorrem as 

verdadeiras aquisições no domínio do comportamento, pois é nesta fase que ocorrem as 

transformações mais significativas, e que irão determinar em grande escala as futuras 

habilidades específicas do comportamento. Segundo o mesmo autor, é ainda durante os 

primeiros seis anos que os padrões motores fundamentais emergem na criança e se 

aperfeiçoam de acordo com o desenvolvimento, ao nível dos movimentos de estabilidade, 

locomoção e manipulação de objetos. Com base nestes pressupostos a Educação Física 

no 1ºciclo deverá ser entendida como um direito, como forma de apropriação dum 

elemento de cultura. 

No que toca à lecionação da EEFM, Morgan & Hansen (2007) afirmam que a 

maioria dos Professores titulares de turma (PTT) embora reconheçam que a EEFM é 

uma parte importante do currículo, a mesma maioria refere que esta não é uma 

prioridade dado que precisam de se dedicar mais à matemática e à língua materna. Num 
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estudo no concelho da Amadora no qual foram inquiridos PTT, apenas 21% destes 

admitiu lecionar esta área do currículo (Bayo & Diniz, 2010). 

Se analisarmos os professores, as maiores barreiras são a baixa confiança, pouca 

qualificação (Faucette & Patterson, 1989) citado por Morgan e Hansen (2007:99), 

perceção da EEFM como um farto para o currículo, fraca relação entre PTT, diretores de 

escola e especialistas de Educação Física, falta de conhecimento do programa de 

Educação Física e a desresponsabilização devido ás atividades extra curriculares com 

um professor especialista. (Bayo & Diniz, 2010).  

Segundo Morgan e Hansen, 2007, quando é facultada aos professores a 

possibilidade de não lecionação da EEFM, a consequência normal é os alunos 

terminarem o 1º ciclo com insucesso a EEFM. Tal insucesso reflete-se no atraso à 

chagada ao 2º e 3º ciclo. 

Através da revisão bibliográfica sobre o tema em questão, podemos afirmar que a 

lecionação da Expressão e Educação Físico Motora atravessa um mau período, 

verificando-se várias carências de formação nos alunos. Estas carências deveram estar 

intimamente ligadas ao facto de não se cumprir o currículo nacional, visto que vários 

Professores Titulares de Turma afirmam não lecionar esta disciplina.  

De modo a retificar a lacuna de planeamento e avaliação por parte os PTT, serve 

de exemplo o modelo de sistema de agrupamentos com o objetivo de monitorizar e 

padronizar a qualidade da EF que é dada nas escolas, através da 

construção/manutenção dos espaços para a realização desta, e da elaboração e 

aplicação de um programa de EF e Desporto Escolar, podendo ser esta uma solução 

(Rainer et al, 2011). 

Poderão existir várias razões para o não cumprimento do currículo nacional. Estas 

razões giram em torno de questões que envolvem limitações de recursos (materiais, 

espaciais ou temporais) e nas carências de formação dos professores do 1º ciclo do 

ensino básico.  

Verifica-se ainda que a qualidade da lecionação da disciplina em questão é 

reduzida, sendo que existe pouca preocupação com as questões do planeamento, 

avaliação e seguimento dos programas nacionais da disciplina.  

Segundo Bayo & Diniz (2010), 58,2% dos PTT do concelho da Amadora admite 

que o seu nível de preparação para o ensino da EEFM poderia ter sido melhor, 9,1% 

classificam de 8 “Muito fraco” e 49,1% de “Fraco”. Fernandes em 1998, concluiu que 42% 

dos professores sentiam ter uma formação não suficiente para a abordagem ao novo 

programa. 
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O processo de formação dos professores em questão (seja formação num âmbito 

académico ou pessoal) tem um papel crucial na lecionação da disciplina, pois qualquer 

processo de formação dos professores faz com que se desenvolva e construa o seu 

conhecimento sobre determinada temática (Onofre, 2003).  

Assim, a qualidade de intervenção pedagógica estará inteiramente ligada às 

experiências vividas pelo professor no seu momento de formação, estando dependentes 

não só do conhecimento adquirido, mas também de crenças que se foram construindo ao 

longo do tempo. 

A pergunta de partida foi criada com o intuito de podermos relacionar vários 

aspetos ligados à formação do professor (a vários níveis) com a lecionação (ou não 

lecionação) da disciplina em questão. Assim a pergunta de partida foi: “ Qual a relação 

existente entre a lecionação (ou não lecionação) da Expressão e Educação Físico Motora 

e a formação dos Professores do 1º ciclo do ensino básico (Professores Titulares de 

Turma)?”. 

Procuramos também encontrar respostas sobre as carências de formação dos 

alunos do 1º ciclo nesta disciplina, tentando fazer uma relação com o facto de existir ou 

não a lecionação da mesma com maior ou menor qualidade. 

Como variáveis independentes foram definidas as seguintes variáveis: Formação 

inicial dos Professores do 1º ciclo do ensino básico (Professores Titulares de Turma); 

Experiência dos Professores do 1º ciclo do ensino básico (Professores Titulares de 

Turma) enquanto alunos de EF; O estilo de vida Professores do 1º ciclo do ensino básico 

(Professores Titulares de Turma); Idade dos Professores do 1º ciclo do ensino básico;As 

condições da lecionação da Expressão e Educação Físico Motora;A carga horária da 

lecionação da Expressão e Educação Físico Motora; A importância atribuída à Expressão 

e Educação Físico Motora; O conhecimento do programa nacional de 1º ciclo. 

Como variável dependente foi definida a lecionação, ou não, da Expressão e 

Educação Físico Motora. 

Foram formuladas as seguintes 7 hipóteses: A perceção do nível de preparação 

aumenta com uma melhor socialização antecipatória em Educação Física; Quanto maior 

é a perceção de conhecimento do programa, maior é a capacidade de identificar um 

aluno de sucesso; O nível de preparação sofre alterações com a formação académica; 

Relação entre dificuldades na lecionação e as temáticas que gostariam de ver abordadas; 

Os PTT estão insatisfeitos com a qualidade dos recursos; Os professores que não 

concordam com a monodocência atribuem a lecionação da EEFM ao professores com 
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formação da área;Os PTT atribuem mais importância a Matemática e à Língua 

Portuguesa. 

 Tivemos como objetivo geral verificar a relação entre a lecionação da disciplina de 

Expressão e Educação Físico Motora e a formação dos Professores do 1º ciclo do ensino 

básico. Como objetivos específicos foram formulados os seguintes:  Identificar a 

frequência de professores que lecionam a disciplina em questão; Identificar as 

dificuldades dos professores face a lecionação da disciplina; Relacionar as carências de 

formação dos professores com a lecionação da disciplina; Relacionar a lecionação da 

disciplina com as carências de formação deixadas nos alunos. 

Tivemos como objetivo abranger a totalidade de elementos que integram todas as 

escolas que fazem parte do Agrupamento Nº 1 de Odivelas, isto é, sete escolas do 1º 

ciclo do ensino básico, aplicando o questionário aos 36 professores.  

A recolha de informação foi realizada através de um questionário já utilizado em 

outro estudo. Para o tratamento dos dados recolhidos foi utilizada a ferramenta de análise 

estatística – SPSS. Deste modo foi possível comparar entre as respostas dos professores 

que lecionam  EEFM e aqueles que não lecionam com o objetivo claro de perceber o que 

distingue estes dois grupos distintos. 

Caracterizando a amostra, dos 38 PTT, foram obtidos 25 questionários 

respondidos, sendo que 23 eram do sexo feminino e 2 do masculino. A média de idades 

rondou os 40 anos (40,5217 ±4,63062). A média do tempo de serviço é 15,2 anos 

(15,2609 ±3,09277) é, com 7,6anos  de média de tempo na escola (7,6250 ±5,15678). Ao 

nível da situação profissional, 84% (21 PTT) estão no quadro nomeação definitiva, 4% (1) 

no quadro zona pedagógica e 12% (3) em regime de contrato. 

Quando verificado o nível em que os professores monodocentes tiveram 

Educação Física na sua experiência enquanto alunos, verificamos que 20% teve E.F em 

apenas um nível de ensino, 52% em dois níveis, 24% em 3 níveis. Sessenta e quatro 

porcento  considera que teve uma boa preparação e 36% considera que teve uma fraca 

formação. Dos 64% que consideram ter recebido uma boa preparação, 25% teve E.F em 

1 nível, 52% em 2 níveis e 24% em 3 níveis. Concluímos assim que a qualidade da 

socialização antecipatória não influenciou a perceção de preparação para a lecionação 

da EEFM. 

Correlacionando a perceção do conhecimento do programa com a capacidade de 

identificar um aluno de sucesso, concluiu-se que apenas 20% de todos os PTT que dizem 

conhecer totalmente o programa conhece 2 das 3 componentes de sucesso para um 

aluno de EEFM. Segundo o programa de EEFM, a verificação do sucesso do aluno está 
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dependente das seguintes componentes: Elevar o nível funcional das capacidades físicas 

condicionais e coordenativas; Cooperar com os companheiros; Participar com empenho 

no aperfeiçoamento das habilidades nos diferentes tipos de atividades.44% dos 

professores não sabe nenhuma componente de sucesso, 33,3% sabe 1 componente, 

22,2% sabe 2 componentes; 5,6% dos professores desconhece o programa, 11,1% 

conhece pouco o programa, 55,6% conhece superficialmente e 27,8% conhece 

totalmente. Quando confrontamos os dados constatamos que dos 27,8 % de Professores 

que dizem conhecer totalmente o programa, 40% não sabe nenhuma componente de 

sucesso, 40% sabe 1 e 20% sabe 2 componentes de sucesso. Resumindo, dos 27,8% 

dos professores que dizem conhecem totalmente o programa, apenas 20% conhece 2 

componentes de sucesso para um aluno de EEFM. 

Os PTT inquiridos são 72% oriundos de Escolas Superiores da Educação, 24% 

são oriundos de Universidades e 4% mencionaram que são de outras. Quando 

questionados se o seu nível de preparação era muito fraco, fraco, bom ou muito bom, as 

respostas cingiram-se ao fraco e bom. Dos PTT oriundos da ESE, 44,4% consideram a 

sua formação fraca e 55,6% bom, os da Universidade, 16,7% consideram fraca e 83,3% 

boa. 

Quando relacionando as dificuldades na lecionação com as temáticas que 

gostariam de ver abordados, chegámos a algumas conclusões. Na temática da avaliação, 

88% não gostaria que fosse abordada, apenas 8% dos PTT oriundos das ESSE mostrou 

interesse. Com base nestes resultados pode-se julgar que os professores não 

apresentam lacunas nesta área, todavia, quando relembramos os resultados das 

componentes de sucesso, 44,4% dos professores não conseguiu identificar 1 

componente e 33,3% identificou uma componente para o sucesso dos alunos. 

Aproximadamente 78% dos professores a presentam lacunas na avaliação, no entanto 

apenas 8% estão interessados em obter formação contínua na área. Apenas 12% vão ao 

encontro das suas lacunas. 

Confirma-se que os PTT do Agrupamento estão pouco satisfeitos com a qualidade 

dos espaços e materiais. 

A maioria dos PTT menciona que a lecionação da EEFM deve ser realizada por 

docentes com formação na área. Dos 54,2% que não concordam com a mono docência, 

todos pensam que devia ser da responsabilidade de um especialista em EEFM. Dos 

docentes que concordam com a mono docência, 63,6% pensa que devia ser um 

especialista a lecionar a EEFM. 
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Confirmamos que os PTT dão mais importância à Matemática e Língua 

Portuguesa. Analisando de 0 a 7, sendo que 0 nenhuma importância e 7 muita 

importância, a EEFM está nos 3,78, sendo a quarta disciplina com mais importância pelos 

docentes. Os resultados foram as seguintes: Língua Portuguesa 7; Matemática 6,08; 

Estudo do Meio 5,13; EFFM 3,78; Expressão Plástica e Visual 2,78; Expressão Dramática 

2,56; Expressão e Educação Musical 2,5%. 

 Concluiu-se que os principais fatores que influenciam a lecionação da EEFM 

relacionam-se com a pouca formação dos professores titulares de turma, bem como a 

motivação para a área. Podíamos e devíamos ter proposto ao GEF a realização de ações 

de formação de forma a serem colmatadas as lacunas. 

Apesar do balanço que faço ser positivo, um dos pontos que pretendo melhorar no futuro 

é a capacidade de organização de forma a que a exposição seja melhor divulgada. 

Futuramente, quando voltar a esta inserido num GEF, demonstrarei mais capacidade de 

trabalho e organização para que possa dar um contributo para as lacunas do mesmo. 

 

 

3.3- Área 3: Participação na Escola 

 

A participação dos professores de Educação Física na escola não se baseia 

apenas no cumprimento das suas funções na lecionação das aulas mas também em 

tarefas que lhe são destinadas. Para além das funções de ensino, gestão e administração 

escolar, o professor deve assumir cargos no âmbito do Desporto Escolar (Carreiro da 

Costa, 2002 cit in Cortesão, 2010). O Desporto Escolar é o conjunto de práticas lúdico-

desportivas, desenvolvidas como complemento curricular e integrados no plano de 

atividades da escola, ou seja, é o ensino do desporto escolar através da realização de 

competições e dos processos que antecedem a sua preparação (Magalhães, 2006). Em 

departamento, um professor deve responsabilizar-se pela aquisição e manutenção de 

equipamento e materiais, organizar atividades desportivas internas, participar em 

conferências dirigidas ao corpo docente e manter o contacto com os pais e diretor de 

turma. 

Posto isto, e tendo em conta as orientações do guia de estágio (2013-2014), esta 

área dividiu-se em duas fases. A primeira fase consistiu na conceção e dinamização de 

um núcleo de desporto escolar, sendo que a segunda consistiu na conceção, 
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implementação e avaliação de uma atividade de dinamização da comunidade escolar. A 

participação na escola é inesgotável, por isso, para além do mencionado acima, participei 

em atividades desportivas e torneios organizados pelo GEF (corta mato escolar, torneio 

de andebol, torneio de ténis de mesa e evento 1 day to dance ), ajudando no 

planeamento e implementação dessas mesmas atividades ao longo do ano letivo. 

Sendo a escola uma referência para todas as crianças e jovens, deve promover a 

atividade física e o gosto pela mesma, bem como do desporto através da educação física 

e do desporto escolar. Este último assume uma posição especial criando no alunos o 

gosto pela prática a mostrar as suas valências a toda a comunidade interessada. Desta 

forma dou inicio ao balanço pela participação e dinamização do desporto escolar. 

O núcleo de desporto escolar que escolhi foi o de Golfe, integrando alunos no 

escalão de principiantes, intermédios e avançados. A escolha recaiu sobre este núcleo 

ainda antes do inicio do ano letivo, tendo-me sido recomendado que a escolha da 

modalidade não tivesse relacionado com as áreas fortes, procurando que este processo 

fosse constituir-se como uma verdadeira oportunidade de formação. 

De facto, a oportunidade de formação concretizou-se, tendo sido possível 

aumentar o meu domínio pedagógico e didático sobre esta matéria. 

Foi crucial realizar um processo de divulgação, com afixação de cartazes na 

escola, exposição nas redes sociais, comunicações nas salas de aula, e uma atividade 

aberta a toda a comunidade. 

A estrutura de planeamento anual é semelhante à da EF, iniciando-se uma 

primeira fase de AI, seguido de um conjunto de etapas, designadas mesociclos. Cada 

mesociclo constitui um período de tempo intermédio entre cada competição quade forma 

a aferir a evolução dos alunos nos diferentes objetivos treinados. Por vezes o período 

entre competições é mais reduzido, quando tal acontece o período entre competições é 

planeado a nível de microciclo. 

O planeamento das unidades menores, bem como os repetivos objetivos, foram 

realizados em cooperação com a professora responsável pelo núcleo. O processo de 

avaliação realizado no âmbito do DE, numa fase inicial optei por realizar a avaliação dos 

alunos nos momentos de competição, servindo como meio de  averiguar o grau de 

consecução dos objetivos propostos. Por recomendação do orientador de estágio, odotei 

uma lógica de avaliação semelhante à utilizada na disciplina de EF, tendo sido criada 

uma ficha individual de aluno. 

Ao nível da condução dos treinos a forma de organização dos mesmos conseguiu 

uma lógica semelhante em relação à adotada para o planeamento, sendo a minha 
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participação no sentido de coadjuvar a professora responsável. Contudo, a partir do 1º 

mesociclo comecei a ficar responsável por conduzir o treino com um dos grupos de 

trabalho definidos, enquanto que a professora responsável ficava com o outro. 

Dentro dos processos de instrução, ao nível do feedback, a minha intervenção 

com os grupos de trabalho procurou incidir sempre nas componentes críticas dos gestos 

técnicos, assim como na adequação do mesmo em função de cada situação. 

O clima de aula evidenciado foi bastante positivo, com os alunos a demonstrarem 

bons níveis de empenho na realização dos exercícios. Em termos de disciplina, não 

existiu qualquer caso digno de registo em todo o ano letivo. 

Dentro da competição, importa registar a maior quantidade de alunos presentes 

nos primeiros lugares das classificações de principiantes, intermédios e avançados. 

Desta forma, podemos associar a adequabilidade do processo ensino-aprendizagem 

utilizado na medida em que os alunos se encontravam cada vez mais aptos para dar 

resposta às dificuldades colocados pela competição. 

Ao longo do ano lectivo, verificou-se que todos os alunos que passaram pelo 

núcleo de Desporto Escolar de Golfe adquiriram diversos conhecimentos, melhorando as 

suas competências nesta matéria (alunos que já frequentavam o núcleo em anos 

anteriores), ou desenvolveram as bases necessárias para conseguir um nível de sucesso 

de excelência nos torneios e competições internas que tivemos. 

Conseguimos que o número de alunos inscritos, bem como o número de alunos 

que frequentava os treinos de Golfe aumentasse consideravelmente. Começámos com 2 

alunos e terminamos com 19, sendo que dos 19 apenas 14 participavam em todas as 

sessões. 

Para além das competições efetuadas fora da escola, existiram competições 

internas durante as sessões de treino entre os jogadores do núcleo, e das quais fui 

afixando um ranking em cada competição. 

É de assinalar que os alunos que participaram assiduamente nos treinos de Golfe 

tiveram acesso a mais 3 horas semanais de atividade física, adquirindo desta forma 

hábitos de vida saudáveis. 

Lecionar esta modalidade possibilitou-me conhecer uma matéria que nunca tinha 

tido contacto, adquirindo e aplicando conhecimento sobre metodologia de ensino do 

Golfe na escola, receber a apropriar de conhecimento sobre planeamento e condução 

das sessões de treino da modalidade, desenvolver competências de lecionação, planear 

e gerar uma sessão de divulgação da modalidade, procurar transmitir aos participantes 

do núcleo o gosto pela modalidade. 
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No final do ano letivo foi muito gratificante verificar que os participantes conheciam 

as principais regras do jogo e de segurança, alunos com conhecimento necessário para 

aplicar os diversos gestos técnicos, bem como as suas componentes críticas em jogo, 

participantes autónomos. 

Outra atividade que se insere nesta área do estágio pedagógico relaciona-se com 

a ajuda fornecida, a pedido dos profesores do GEF, na organização e condução dos 

torneios de Ténis de Mesa e de Andebol. As atividades decorreram com normalidade e 

permitiu aos estagiários vivenciarem uma experiência diferente, onde a interação e a 

comunicação com grande parte dos alunos se fez sentir. 

A realização do evento “Day to dance” foi um sucesso na comunidade escolar. 

Conseguimos colocar em prática o que aprendemos em organização de eventos. Através 

de parceria com a Junta de Freguesia conseguimos as condições necessárias, palco e 

sistema de som, para juntar no ginásio grande parte dos alunos da escola divididos pelas 

quatro aulas espalhadas pelos período da manha.  

Penso que foi um dia interessante para todos os intervenientes envolvidos uma 

vez que os alunos tiveram a possibilidade de contactar com uma atividade diferente, 

enriquecendo assim o seu currículo. A relação entre os professores do GEF puderam ser 

aprimoradas tal foi a entreajuda entre todos. Para nós estagiários foi a possibilidade de 

organizarmos um evento grande. Infelizmente todos os alunos interessados não puderam 

participar em todas as aulas de dança devido à grande afluência. Futuramente, de forma 

a abranger os interessados por todas as aulas, este evento poderá ser realizado num 

espaço exterior, todavia, terá de ser agendado para uma altura em que o clima esteva 

favorável.  

Existiram algumas lacunas que pretendo que sejam melhoradas em eventos 

futuros. Sendo que qualquer prática pretende a alteração de comportamento, esta deve 

ser realizada com uma maior continuidade, ou seja, terão de existir mais atividades ao 

longo da anos letivo para que se promovam hábitos de vida saudável. 

Deveria ter sido proposto em reunião de GEF que o projeto pudesse ser 

implementado pelos professores de EF nos anos seguintes. 

No que respeita à divulgação, esta foi realizado também juntos dos docentes para 

que estes abdicassem da sua lecionação e inscrevessem/ acompanhassem os seus 

alunos. Desta forma conseguimos ter 4 turmas diferentes em cada aula, o que 

contabilizou cerca de 400 alunos a totalizar os participantes. 
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Área 4 – Relação com a Comunidade 

 
 

Relativamente à direção de turma, primeiramente acordei os horários em que 

decorreram as várias tarefas inerentes à direção de turma, tarefa de ocorrência semanal, 

na sala de diretores de turma não existindo quaisquer incompatibilidades com os horários 

da lecionação de EF, nem das restantes tarefas de estágio. Como o Guia de Estágio 

(2013/2014, p. 15) prevê, “o estagiário deve auxiliar o trabalho do Diretor(a) de Turma, 

entre outras, ao nível da preparação, condução e secretariado de reuniões de Conselho 

de Turma e de reuniões com os Encarregados de Educação, procurando evitar o 

tratamento exclusivamente burocrático dessas funções”. Para tal, foi concebido um 

projeto de acompanhamento da Direção de Turma onde se configuraram as várias 

atividades a desenvolver ao longo do ano com base nas funções do DT, bem como a sua 

calendarização. 

Desde cedo percebi que o papel do DT era mais complexo do que eu 

prespetivava. Foram várias as funções solicitadas, destacando a participação em 

reuniões do conselho de turma, reuniões com os encarregados de educação e a 

alaboração de documentos de caracterização da turma. 

Agora que passei por esta experiência reconheço a importância do trabalho que é 

desenvolvido pelo DT, estabelecendo relações entre a turma, o grupo de professores e 

os encarregados de educação. Favinha, Góis, & Ferreira (2012), reconhecem como 

fundamental o trabalho desenvolvido pelo DT como coordenador uma equipa de trabalho, 

sendo decisiva para identificar situações problemáticas da turma. Boavista e Sousa 

(2013) identificam este docente como um gestor pedagógico acumulando uma tripla 

função, ou seja, relação estabelecida com os alunos e com os encarregados de 

educação, assim como com os demais professores da turma. 

Através da participação nas reuniões de conselho de turma pude ficar a saber 

quais as principais preocupações dos professores, pontos primordiais a serem tratados e 

discutidos neste tipo de reuniões. Foi com pouco agrado que verifiquei que foram raros 

os professores ,em raros momentos, que tentaram perceber os problemas que afetavam 

o ensino e condução das suas aulas, havendo pouco espaço para discussão de 

estratégias a adotar para melhorar o processo ensino-aprendizagem. 

Segundo Favinha et al. (2012), os docentes estão integrados em equipa 

pedagógicas trabalhando em prol de um objetivo comum: melhoria das aprendizagens. 

Nas minhas reuniões de conselho de turma os problemas relativos à condução do ensino 
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e às aprendizagens passavam para segundo lugar, existindo primazia a questões 

relacionadas com a avaliação 

Outro dos aspetos relacionados com a função do diretor de turma é a sua relação 

com os EE. Segundo Roldão (2007), a função do DT incorpora várias vertentes de 

atuação correspondendo aos diversos interlocutores: alunos, professores e encarregados 

de educação. 

Quer seja através de reuniões isoladas ou nas reuniões de pais, a aproximação 

dos EE ao desempenho e vida escolar dos seu educando é uma das principais funções 

do diretor de turma (Favinha etal. 2012). De forma a poder perceber como lidar com 

determinadas situações, estive presente em todas as reuniões com os EE. 

Procurei desenvolver a minha intervenção nas várias vertentes do diretor de 

turma, elaborando documentos como o estudo de turma, participando nas reuniões do 

conselho de turma e de encarregados de educação e através da lecionação das aulas de 

Cidadania. Desta forma faço um balanço muito positivo da minha prestação no 

acompanhamento da direção de turma. 

Relativamento ao estudo de turma, foi de facto uma ferramenta importante na 

minha abordagem com a turma. Possibilitou-me conhecer o contexto sociofamiliar, 

económico e escolar dos alunos. Ao perceber as particularidades de cada aluno levou-me 

a conseguir atuar com maior critério e de forma diferenciada. 

O estudo de turma foi realizado no final do 1º período, tendo recolhido dados 

através do teste sociométrico e fichas de identificação individual dos alunos. Todos os 

dados recolhidos foram tratados e apresentados na reunião do conselho de turma e 

disponibilizados a todos os professores para consulta. 

Devido a ter recebido alunos durante todo o período, fez com que tivesse de 

repetir duas vezes os testes. A informação recolhida foi uma mais valia para os outros 

professores do CT, principalmente ao nível da formação de grupos. Atendendo ao 

elevado número de comportamentos fora da tarefa, com esta informação a disposição em 

sala de aula pode ser alterada. 

Futuramente, como DT, pretendo ter uma atitude mais próxima com os EE, 

mantendo um contacto constante via telefone ou email.  
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Reflexão final 

 

Após a construção deste relatório, realizei uma reflexão sobre o processo de 

estágio pedagógico vivenciado ao longo do ano letivo. Esta formação habilita-me ao 

desempenho de todas as atividades relacionadas com a docência, em todas as suas 

vertentes. As vertentes referidas são a pedagógica, didática, científica e organizacional, 

que necessitam a partir deste momento de um estudo contínuo para o seu 

desenvolvimento adequado em todas as situações e contextos onde o professor 

intervém. 

A profissão de docente tem uma elevada complexidade, uma vez que um 

professor não está sujeito somente à função de lecionação mas a uma grande variedade 

de funções. 

Interligar as áreas é fundamental para a atividade de docente. Apesar da área 1 – 

organização e gestão das aprendizagens, ser a área com maior preponderância, não está 

dissociada das restantes. Os trabalhos desenvolvidos inicialmente nesta área, como a 

realização dos questionários de caraterização da turma, foram essências para o estudo 

de turma referente à área 4 – relação com a comunidade. Com as aulas de EF fui 

recolhendo informações pertinentes sobre a turma, informações essas que me auxiliavam 

a realizar o estudo de turma.  

Através do estudo de turma pude dinamizar as minhas aulas com  mais critério, 

percebendo a relação entre os alunos da turma e assim reajustar todo o processo de 

planeamento e condução do ensino. 

A relação estabelecida entre as áreas 1, 2 e 3 teve uma influência importante das 

atividades desenvolvidas nas três áreas. Através da lecionação da EEFM nas escolas de 

1º ciclo, consegui retirar um conjunto de informações sobre a forma de organização 

destas sessões, permitindo intervir no projeto de área 2 através de uma avaliação sobre 

um tema que preocupa todo o agrupamento. Através das reuniões realizadas pelo DEF 

foi possível identificar a importância da EEFM no 1º ciclo, no seio do Agrupamento. 

Considero que todas as áreas foram transversais ao longo de todo o processo de 

formação. Foram momentos de aprendizagem intensos e gratificantes em todas as 

componentes que a profissão exige, a teórica, pedagógica, técnica e pessoal. Considero 

que este estágio foi a passagem da formação teoria ao realismo da atividade. Foi um 

período de mudanças e de dificuldades, como a construção dos diversos níveis de 

planeamento e estratégias a aplicar para diversas características apresentadas pela 
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turma, entre outras já referidas, no entanto todas elas contribuíram para o meu 

crescimento profissional e pessoal. O compreender as dificuldades sentidas foi de 

extrema importância, a reflexão sobre as mesmas foi determinante para encontrar um 

conjunto de estratégias e formas de atuação que me permitissem o alcance dos 

objetivos. 

A constante atividade prática e reflexiva sobre o processo didático e pedagógico, 

constituiu-se se como momentos fundamentais para todo o processo de formação, 

contribuindo para o meu desenvolvimento ao nível das funções de docente em todas as 

vertentes. Esta constante prática permitiu colocar em contexto real grande parte da 

informação teórica adquirida anteriormente. 

A constante atividade prática ajudou-me a ultrapassar dificuldades na construção 

dos diferentes níveis de planeamento e na minha condução de ensino. No futuro, irei 

tentar construir unidades de planeamento mais objetivas e que se centrem nas 

dificuldades e objetivos que os alunos têm de cumprir, pomovendo o alcançar do sucesso 

à disciplina e consequentemente a uma EF de qualidade. Em relação à evolução na 

condução de ensino, esta verificou-se com as constantes conversas com os orientadores, 

no sentido de melhorar o meu posicionamento e circulação pela aula, no fecho do meu 

ciclo de feedback, tornando-o mais proveitoso e com maior significado para os alunos. 

Futuramente tentarei circular pelo exterior de forma a ter todos os alunos no meu campo 

de visão, tendo controlo sobre a prática da maioria dos alunos. Irei ter atenção após 

fornecer um feedback aguardar pela realização do aluno, no sentido de aferir se o 

feedback teve resultados satisfatórios ou se é necessário outro tipo de intervenção, bem 

como direcionar a minha instrução para o objetivo da aula, sempre de forma clara e 

concisa, não prejudicando o tempo de prática dos alunos. 

As experiências formativas resultantes de uma continua supervisão pedagógica 

contribuíram para a criação de um clima positivo de trabalho, apreciando não só o 

constante apoio na identificação dos problemas e respetiva resolução, mas também no 

propiciar e aumentar da autonomia e reflexão de todo o processo de ensino-

aprendizagem. 

Após esta etapa de formação, considero muito importante a formação contínua 

que me permita um constante processo de reflexão, superação e inovação de todas as 

práticas da atividade docente em todas as suas áreas de intervenção. 

Todas as experiências vivenciadas durante este processo e todos os 

conhecimentos adquiridos, permitem agora apresentar um índice de competências 

essenciais para o desenvolvimento da minha atividade profissional, conseguindo oferecer 
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aos alunos a prática e vivência de uma EF que se abrange por todas as áreas expressas 

no PNEF (2001). 

No inicio do processo formativo, devido à minha formação inicial ter sido na 

vertente do treino, considerava como prioridade o desenvolvimento dos conteúdos das 

diferentes matérias com o intuito de obter o rendimento dos alunos nas matérias. Com o 

decorrer do tempo fui mudando a visão, dando como realmente fundamental o gosto pela 

prática regular da atividade física, promoção de estilos de vida saudáveis, promovendo 

nos alunos o gosto e a capacidade de, de forma autónoma, procurarem a cultura de 

movimento para toda a vida. 

Por último, é importante referir o clima de entreajuda e de confiança que 

desenvolvi com o meu colega de estágio, elaborando todos os documentos em conjunto, 

foram sem duvida momentos únicos de troca de experiências e de aprendizagens 

mútuas. 

Será um ano que marcará o meu futuro como professor. A relação que mantive 

com os meus alunos nos vários momentos, ao longo do ano, ficaram presentes na minha 

memória, e nunca me esquecerei de tudo o que aprendi, e que proporcionei aprender, a 

todos aqueles que, de forma direta ou indireta, fizeram parte deste meu ano de estágio. 
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