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Abreviaturas 

PTI – Professor a Tempo Inteiro  
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Introdução 

O guia de estágio aponta que o estagiário deverá analisar a experiência de um 

horário completo, durante uma semana. Durante esta semana, para além do número de 

horas destinadas às aulas do estagiário, de direção de turma, da atividade de desporto 

escolar, juntam-se ainda as horas de aulas de turmas de outros professores do Grupo de 

Educação Física, perfazendo um total de 22 horas. A semana de professor a tempo 

inteiro (PTI) foi realizada, tal como estava planeado no Projeto de Observação, de 18 a 

22 de Fevereiro de 2013, cumprindo na totalidade com as aulas previstas. Nesta medida, 

esta atividade foi desenvolvida a meio do 2º Período, e em semanas separadas pelos três 

estagiários do núcleo de estágio da Faculdade de Motricidade Humana para que não 

prejudicasse a avaliação sumativa dos discentes dessas turmas.  

Para que esta experiência de PTI tivesse repercussões significativas no meu 

processo de formação, defini um conjunto de objetivos que pretendia atingir durante 

esta semana. Deste modo, o objetivo principal para esta semana diz respeito à 

possibilidade de experienciar uma situação próxima à realidade de um horário completo 

de professor. Outro aspeto desta semana passava por experienciar a lecionação de 

turmas de diferentes anos de escolaridade, nomeadamente 2º ciclo e ensino secundário, 

visto que a minha turma está inserida no 3º ciclo e, deste modo, poder verificar a minha 

capacidade de adaptação a diferentes contextos. De referir ainda que, deste modo, o PTI 

contemplou também uma competência pertencente ao Guia de Estágio, onde se insere a 

“lecionação da Educação Física numa turma do 2º ciclo de escolaridade, no seio das 

escolas do agrupamento ou outras a contratualizar”, o que, neste caso concreto, será na 

Escola Básica e Secundária de Carcavelos.   

A escolha das turmas teve por base os seguintes critérios: diferenciação dos 

espaços, turmas com as quais tenho compatibilidade de horário, turmas de professores 

diferentes, turmas representativas dos três ciclos de escolaridade e turmas com variado 

número de alunos. 

Ser observado por diferentes professores com vivências, ideologias, metodologia 

e experiências diferenciadas e obter os seus feedbacks relativamente ao meu 

comportamento como professor, é um fator muito importante para realizar um balanço 

rico e consequente na minha aprendizagem. A comparação realizada entre a minha 

perceção com o que me for dito pelo observador irá resultar numa reflexão crítica, que 
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irá desenvolver a minha capacidade de gestão do conteúdo das tarefas de aprendizagem 

garantindo o seu ajustamento às necessidades de aprendizagens reveladas pelos alunos. 

A avaliação desta semana de trabalho irá contemplar não só a minha perceção 

relativamente ao que fui experienciando, como também os feedbacks dos professores 

responsáveis de cada turma. Como balanço realizei autoscopias de todas as aulas, que 

foram muito úteis para a análise desta semana. 
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Planificação 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

8:30 - 9:15

9:15 - 10:00

10:20 - 11:05

11:05 - 11:50

12:00 - 12:45 6º A - Ana Rute Almeida 7º B - Mafalda Carapeto

12:50 - 13:35 9º E - Ana Rute Almeida 7º C - João Roseiro

13:45 - 14:30

14:40 - 15:25

15:30 - 16:15 7º A - Diogo Andrade

16:25 - 17:10
Desporto Escolar Voleibol 

- João Roseiro

17:20 - 18:05

18:10 - 18:55

10º PGD - Gustavo Duarte 10º PGD - Gustavo Duarte

6º A - Ana Rute Almeida

Desporto Escolar Voleibol 

- João Roseiro

7º C - João Roseiro

11º C - Ricardo Costa

Direção de turma - João 

Roseiro

7º A - Diogo Andrade

9º E - Ana Rute Almeida

11º C - Ricardo Costa
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Balanço 2º Ciclo 

Em relação à experiência de lecionação ao 2º Ciclo, esta cingiu-se à turma A do 

6º ano de escolaridade. O planeamento das aulas para esta turma foi elaborado com a 

professora titular, no sentido de dar sequência ao trabalho realizado nessa Unidade de 

Ensino. Deste modo, a organização e conteúdos abordados nestas aulas foram 

previamente apresentados pela professora titular da turma. 

Na primeira aula, que curiosamente foi a primeira aula dada nesta semana de 

PTI, foi lecionado Dança e Ginástica de Solo e de Aparelhos. Um dos pontos negativos 

desta aula passou pela gestão do tempo de aula, acabando a aula depois da hora prevista. 

Este atraso no términus da aula deveu-se à intenção de prolongar a parte principal da 

aula, aumentando o tempo de prática dos alunos. Adicionalmente, este aumento de 

prática justificava-se com a necessidade de controlar as restantes estações, visto que 

estive bastante tempo a ajudar na estação do boque, o que acabou por não ser uma 

estratégia positiva. Fruto desta presença na estação do boque, a circulação pelo espaço 

de aula não foi efetiva, não havendo controlo da estação de Dança. Este controlo foi 

também diminuto por ser uma matéria com a qual pouco à vontade. 

Na segunda aula, as matérias lecionadas continuaram a ser Ginástica de Solo e 

de Aparelhos, juntamente com a matéria de Voleibol. De um modo geral, esta aula não 

teve dificuldades de organização e de transições. Um aspeto que correu menos bem 

esteve relacionado com o feedback, mais concretamente à distância. A circulação sofreu 

alterações positivas relativamente à aula anterior. No entanto, faltou uma presença por 

um maior intervalo de tempo no sentido de fechar o ciclo do feedback.   
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Balanço 3º Ciclo 

Relativamente à experiência de lecionação ao 3º Ciclo, esta cingiu-se à turma E 

do 9º ano de escolaridade. À semelhança do que se sucedeu com a experiência do 2º 

Ciclo, o planeamento das aulas para esta turma foi elaborado com a professora titular, 

no sentido de dar sequência ao trabalho realizado nessa Unidade de Ensino. Deste 

modo, a organização e conteúdos abordados nestas aulas foram previamente 

apresentados pela professora titular da turma. 

Para a primeira aula, as matérias lecionadas foram Ginástica de Solo, de 

Aparelhos e Acrobática. Esta aula foi lecionada após a aula da turma do 2º Ciclo (6º A) 

e, deste modo, optei por realizar um aquecimento semelhante. Contudo, este revelou-se 

pouco desafiante, dado que poderia não se enquadrar com a idade destes alunos. Ao 

longo da aula, e tal como na primeira aula à turma do 6º A, a circulação acabou por ser 

pouco efetiva, visto que estive bastante tempo a ajudar na estação do boque, não me 

permitindo controlar as restantes estações. Em adição, este facto também impossibilitou 

o fornecimento de feedback.  

Na segunda aula, a grande dificuldade sentida passou pela colocação dos alunos 

em grupos de nível aquando da sua passagem pela estação de Voleibol. Devido ao 

desconhecimento que detinha relativamente ao nível dos alunos nesta matéria, foi-me 

difícil enquadrar os mesmos em grupos homogéneos. Outro aspeto menos positivo desta 

aula foi o tempo despendido a falar particularmente com um dos alunos. Este fator, 

juntamente com o pouco feedback fornecido ao longo da aula fez com que a presença 

do professor ao longo da aula fosse pouco sentida. 

Assim, de uma forma global, nestas duas aulas, faltou uma atitude mais 

proactiva por parte do professor, no sentido de incentivar os alunos para a prática. Este 

aspeto foi mais evidente na primeira aula, onde poucos alunos realizaram os saltos no 

boque. Ainda assim, esta atitude melhorou ligeiramente na segunda aula, embora não 

tenha atingido níveis satisfatórios.  
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Balanço Secundário 

Relativamente à experiência de lecionação no ensino Secundário, esta foi 

realizada com duas turmas: uma turma do 10º ano de Gestão de Desporto e uma turma 

do 11º, do curso de Ciências Socioeconómicas.  

No que toca ao planeamento para a turma de Gestão de Desporto, este teve 

algumas particularidades. Sendo uma turma profissional, esta tem programas distintos 

daqueles que se praticam nas turmas de currículo normal. A primeira aula da semana 

correspondia à disciplina de Prática Desportivas e Recreativas, onde o modo de ação 

pedagógica difere da normal na disciplina de Educação Física. Isto é, o objetivo das 

aulas desta disciplina é que os alunos estejam por dentro da escolha pedagógica no 

ensino de determinada modalidade ou gesto técnico de modo a poderem aplicar os 

mesmos instrumentos de aprendizagem quando desempenharem a função de técnicos 

desportivos. Deste modo, as duas Atividades escolhidas para aplicação do programa 

desta disciplina foram a Ginástica Desportiva e o Voleibol. O professor titular da turma 

propôs um plano de aula para o ensino do serviço, no Voleibol, e ensino dos elementos 

do apoio facial invertido e roda, na Ginástica. O professor sugeriu também que as 

atividades desenvolvidas fossem preferencialmente de carácter lúdico e o menos 

possível analíticas. Para a segunda aula, a escolha recaía sobre um dos módulos da 

disciplina e, uma vez mais, o professor sugeriu a matéria a ser lecionada. No caso 

concreto desta aula, este indicou-me a lecionação de Futebol, visto ser a matéria onde 

me encontro mais à vontade e, simultaneamente, ser uma das matérias onde o professor 

titular indicou necessitar de uma “reciclagem formativa”. 

No que concerne à instrução da primeira aula, por vezes o discurso foi algo 

repetitivo, pois pretendia transmitir aos alunos a razão da estrutura e organização da 

aula. Neste sentido, o discurso recaiu várias vezes sobre a necessidade de estes 

compreenderem a importância das tarefas de aprendizagem propostas, o que não teria 

sido necessário. Relativamente à validade dos exercícios propostos, estes acabaram por 

ser pouco desafiantes para a turma. Independentemente de serem instrumentos de 

aprendizagem a utilizar no futuro, a baixo desafio levou a que se evidenciassem alguns 

comportamentos de desvio, faltando assertividade para repreender esses casos de 

indisciplina. O feedback foi muitas vezes direcionado para a forma de ajuda que os 

alunos deveriam realizar, concretamente nas estações de Ginástica de Solo. Por outro 
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lado, nas estações de Voleibol a informação de retorno foi mais de conteúdo, 

relativamente à correção técnica dos gestos. 

Na segunda aula, alguns problemas sentidos na primeira já não se verificaram. O 

facto de ter um maior conhecimento relativamente à turma permitiu-me ter um maior 

controlo da mesma. Em adição, o facto de a aula ser monotemática e incluir uma 

matéria na qual me sinto à vontade, possibilitou-me diminuir o foco de atenção em 

relação aos aspetos organizativos. Também no que diz respeito à utilização de 

exercícios, estes evidenciaram-se mais desafiantes e de acordo com o nível dos alunos. 

Tanto na primeira como na segunda aula realizei sempre uma circulação à volta de todo 

o espaço de aula, procurando nunca estar de costas para nenhuma parte da turma. 

No que toca ao planeamento para a turma C do 11º ano de escolaridade, e de 

acordo com o seu professor titular, este sugeriu que as aulas tivessem estruturas 

diferentes, no sentido de poder experienciar organizações de aula distintas. O professor 

indicou-me ainda quais seriam as matérias a trabalhar, no entanto, deu-me total 

autonomia para planear ambas as aulas. Deste modo, as matérias lecionadas nesta turma 

foram Voleibol, Basquetebol e Ténis de Mesa. 

A primeira aula foi constituída apenas pela matéria de Voleibol, sendo assim 

uma aula monotemática. Os exercícios foram surgindo pedagogicamente de uma forma 

progressiva. Contudo, no exercício pré-desportivo realizado como aquecimento, este 

deveria ter sido adaptado, pois o número de alunos envolvidos era demasiado elevado, 

não permitindo assim a participação de todos. Adicionalmente, provocou uma grande 

aglomeração em torno da bola e não garantiu o sucesso dos alunos. 

A segunda aula foi composta por três matérias: Voleibol, Basquetebol e Ténis de 

Mesa, consistindo assim numa aula politemática, ao contrário da primeira, recorrendo à 

organização por estações. Esta aula não implicou grandes momentos de organização ou 

de transição, sendo que os alunos realizaram situações de jogo em todas as matérias. A 

justificação para esta decisão passa pela posição defendida pelo professor titular, onde 

este argumenta que, neste ciclo de ensino, o mais importante para estes alunos é 

experienciarem as matérias de uma forma que os motive a realizar atividade física no 

futuro, fora do contexto escolar. 

Tanto na primeira como na segunda aula realizei sempre uma circulação à volta 

de todo o espaço de aula, procurando nunca estar de costas para nenhuma parte da 

turma. Ao nível do feedback este apresentou uma taxa baixa, onde teria sido necessário 

ser mais interventivo. Concretamente na matéria de Ténis de Mesa, o feedback foi 
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mesmo muito reduzido devido ao conhecimento, neste caso a falta dele, que tenho em 

relação a esta matéria. O relacionamento com os alunos revelou-se muito formal ao 

longo das duas aulas. Quanto a mim, tal fator deveu-se à reduzida diferença de idades 

entre o professor e os alunos, e a necessidade do mesmo em garantir a sua posição de 

autoridade. 
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Balanço Final 

O objetivo principal para esta semana dizia respeito à possibilidade de 

experienciar uma situação próxima à realidade de um horário completo de professor, o 

qual foi atingido com sucesso. O facto de poder experienciar diferentes estratégias e 

estruturas de aula permitiu-me incrementar o reportório de aprendizagens neste Estágio 

Pedagógico. 

Todas as aulas lecionadas durante esta semana tiveram uma grande dificuldade 

em comum: rotinas de funcionamento da aula. O facto de não ser conhecedor das 

rotinas da turma, bem como o desconhecimento da turma relativamente às rotinas 

pessoais do professor, prejudicaram o desenrolar das aulas. Rotinas como o nome dos 

alunos, locais de instrução e resolução de casos de comportamentos de desvio, em 

algumas ocasiões, não beneficiaram para um clima de aula, mais concretamente 

professor-aluno, positivo. Ainda assim, é de salientar que este clima e a aceitação das 

diferenças de rotina melhoraram na segunda aula com todas as turmas. 

Uma curiosidade desta semana, que foi uma estratégia aplicada sem 

intencionalidade primária, está relacionada com a existência da matéria de Voleibol em 

todas as turmas. Tal fator desempenhou um papel importante no planeamento das aulas, 

nomeadamente na parte inicial (aquecimento), visto que esta parte foi idêntica em todas 

as turmas. Esta estratégia espelha também algo que se verifica nos professores, aquando 

da lecionação a várias turmas seguidas. Em vários momentos, estes optam por montar 

estruturas de aula semelhantes, no sentido de transformar o seu trabalho mais eficiente. 

Este aspeto é corroborado pelas aulas observadas que já realizei dos professores do 

Grupo de Educação Física. 

O facto de ter lecionado aulas monotemáticas e politemáticas permitiu-me 

visualizar de forma concreta as particularidades que as singularizam. As aulas 

monotemáticas favorecem a organização da aula, sendo despendido menos tempo nesta 

dimensão. Contudo, estou ciente de que uma aula monotemática não seja 

necessariamente uma aula massiva. Concomitantemente, o feedback do professor está 

sempre dirigido para o mesmo conteúdo ou objetivo, garantindo maior qualidade do 

mesmo. Por outro lado, a lecionação de aulas politemáticas permite oferecer aos alunos 

um leque variado de matérias, podendo garantir que os alunos se encontram motivados 

para a prática, fomentando um clima de aula positivo. 
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Outra experiência bastante enriquecedora desta semana de PTI diz respeito ao 

contraste entre aulas propostas pelo professor titular e aulas planeadas autonomamente e 

apresentadas ao mesmo. Neste debate de situações, pude constatar que as aulas que 

planeei em toda a sua dimensão foram mais acessíveis de conduzir visto que todas as 

decisões tinham sido tomadas pelo professor que estava efetivamente a lecionar. 

A experiência com a turma profissional de Gestão Desportiva também se tornou 

num ponto positivo desta semana. Ao lecionar aulas a esta turma fiquei a conhecer um 

currículo diferente, que até então nunca tinha ouvido falar. Simultaneamente, a 

lecionação a esta turma permitiu-me conduzir uma aula com uma organização distinta, 

em que o mais importante não era os alunos terem um grande intervalo de tempo de 

atividade motora, mas sim que pudessem experienciar instrumentos de aprendizagem 

que pudessem usufruir no futuro. 

 


