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1. Introdução 

O relatório da 1ª avaliação intercalar, surge como parte integrante do processo de 

avaliação formativa do professor estagiário. Este tem o propósito de se tornar um 

elemento estruturante do relatório final de estágio, no sentido em que irei elaborar um 

conjunto de reflexões baseadas tanto nas competências enunciadas no guia de estágio 

pedagógico da Faculdade de Motricidade Humana, como no plano de formação por mim 

elaborado. 

O presente documento é relativo ao trabalho desenvolvido na 1ª etapa de 

formação, que coincide com o término do 1º período, de aulas, do ensinos básico e 

secundário.  

Este relatório estará organizado em diversas fases, numa primeira realizarei uma 

breve contextualização. Seguidamente, analisarei crítica e reflexivamente todo o 

processo formativo realizado em todas as áreas e subáreas do estágio, destacando 

aquela que considero ter sido mais crítica para a minha formação. As competências 

transversais a todas as áreas serão abordadas em seguida, onde analisarei, de forma 

crítica, a minha evolução. 

Finalizarei com uma conclusão geral onde reflito criticamente sobre o processo de 

estágio e os seus efeitos profissionais e pessoais, projetando sobre as necessidade de 

desenvolvimento profissional que persistem 
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2. Contextualização 

As atividades de estágio estão a ser desenvolvidas no seio do agrupamento de 

escolas da portela e moscavide. Este agrupamento engloba 5 escolas, 3 escolas de 1º 

ciclo, a Gaspar Correia que é de 2º e 3º ciclo e da secundária da portela, que é de 3º 

ciclo e ensino secundário. 

Uma particularidades deste agrupamento, é que possui um departamento 

autónomo de Educação Física. Este departamento é bastante ativo, dado que realiza 

reuniões quase todas as semanas. Nestas reuniões, tomam-se decisões variadas como 

por exemplo: relativas aos critérios avaliação em Educação Física, e à organização de 

atividades na escola.  

O núcleo de estágio onde faço parte integrante é constituído por dois orientadores 

e mais dois estagiários, o professor Luís Duarte, orientador de escola, a professora Maria 

da Conceição Pedro, orientadora de faculdade, a professora estudante Ana Valério e o 

professor estudante Ricardo Carreira 

As oportunidades de formação que me estão a ser disponibilizadas são bastante 

enriquecedoras. Para além da “tradicional" turma que fica disponível para cada estagiário 

desenvolver as suas competências, ainda tenho a oportunidade de lecionar, a par com os 

meus dois colegas estagiários, outras duas turmas. O que acarreta um conjunto de 

potencialidades que me permitem desenvolver com maior pertinência as competências 

enunciadas no guia de estágio.  

A turma que me foi, exclusivamente, atribuída é o 7º1ª, as turmas que partilho 

com os meus colegas estagiários, são o 5º8ª e o 8º1ª, todas da escola básica 2,3 Gaspar 

Correia 

Relativamente à minha coadjuvação no desporto escolar, esta é relativa aos 

núcleos de ginástica e de voleibol. No núcleo de ginástica, em conjunto com os meus 

colegas professores estudantes e orientados pelo professor Luís Duarte, elaboramos 

tarefas relativas ao planeamento, condução e avaliação. 

 No núcleo de voleibol, orientado pelo professor Nuno Reis, que é também o 

coordenador do departamento de Educação Física, foi-me dada a possibilidade de 

exercer funções essencialmente de condução das sessões, contudo excecionalmente 

tenho a oportunidade de planear e conduzir as sessões de forma autónoma. 

 O facto da escola básica 2,3 Gaspar Correia estar em proximidade com a escola 

secundaria da Portela, permite explorar potencialidades em relação a recursos materiais 

e espaciais, como tal o núcleo de ginástica desenvolve-se em duas sessões, uma no 

pavilhão da escola básica, outra no ginásio da escola secundária, de forma a potenciar 
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tanto as aprendizagens dos alunos, como também as minhas oportunidades de 

formação. 

3. Análise do processo formativo 

3.1. Área 1- Organização e gestão do ensino e aprendizagem 

Em relação à Área 1 estão contempladas três subáreas: o planeamento, 

relacionado com as competências de planificação e estruturação de todo o processo de 

ensino-aprendizagem; a avaliação, referente às decisões e competências relacionadas 

com a regulação das aprendizagens e a condução do ensino, relativa às competências 

de intervenção pedagógica durante as aulas. 

3.1.1. Planeamento 

Nesta 1ª etapa de formação, as minhas principais preocupações estavam 

relacionadas com as tarefas de planeamento, assim como as de condução de ensino. A 

principal preocupação que tive foi a elaboração dos diversos documentos, plano de etapa 

da avaliação inicial, plano anual de turma, plano de 2ª etapa, plano de unidade de ensino, 

planos de aula. e projetos a implementar ao longo do ano letivo. 

Relativamente à 1ª etapa de avaliação inicial, o nosso núcleo de estágio analisou 

o protocolo de avaliação inicial existente, de modo a perceber se este precisaria de 

alguns ajustes. Neste sentido, foram incrementadas matérias, e realizaram-se alterações 

tanto ao nível das grelhas de registo, como nos exercícios selecionados para se 

avaliarem os alunos, isto para se ir ao encontro dos objetivos definidos para cada ano de 

escolaridade no projeto curricular de Educação Física, elaborado de acordo com os 

programas nacionais. 

No período de avaliação inicial tive a preocupação de abordar todas as matérias 

definidas no novo protocolo de avaliação inicial, encarando sempre esta etapa com um 

cariz formativo, como tal, optei por não avaliar os alunos apenas com recurso a 

exercícios critério, tive a preocupação de ensinar/rever algumas competências antes de 

realizar a avaliação propriamente dita. Neste sentido, procurei, sempre que possível, 

planear duas aulas para cada matéria a ser avaliada, o que se revelou uma mais-valia 

neste processo. Através desta estratégia, pude verificar que alguns alunos apesar de 

estarem no mesmo nível, possuíam ritmos de aprendizagem diferentes, o que me 

permitiu aferir alguns prognósticos. 

Como era previsível, o planeamento foi sendo adaptado ao contexto da turma, aos 

recursos espaciais e materiais disponíveis e à minha evolução enquanto professor, 

procurando deste modo, potenciar as aprendizagens dos alunos.  
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O facto de nunca ter lecionado nenhuma aula em contexto real, fez com que numa 

fase inicial, tivesse dificuldade em avaliar todos os alunos em determinadas matérias. Isto 

porque estava demasiado concentrado em tarefas de outra natureza, no entanto, refleti e 

ajustei o planeamento, e utilizei diversas estratégias que possibilitaram que em aulas 

seguintes tivesse alguma facilidade com tarefas de observação/avaliação dos alunos. 

A partir dos dados provenientes da avaliação inicial pude realizar o balanço da 1ª 

etapa, assim como o plano anual de turma, o plano de 2ª etapa e o plano de unidade e os 

planos de aula. Todos os documentos, formam uma unidade pedagógica coerente, sendo 

que estão estruturados numa relação de interdependência, onde os primeiros são pré-

requisito dos segundos. Todas as decisões tomadas respeitam o projeto curricular de 

Educação Física, as orientações do programa nacional, assim como as necessidades dos 

alunos. Considero, que tanto o plano anual de turma, como os planos de etapa foram 

elaborados de forma muito completa, clara e específica. 

Com o término da avaliação inicial, surgiram os documentos referidos 

anteriormente que deveriam ser elaborados de uma forma rápida e sequencial. Neste 

sentido, o núcleo tomou a opção de na fase inicial da 2ª etapa se continuar a reger pela 

unidade estrutural dos planos de aula, elaborando unicamente um plano de unidade de 

ensino para as ultimas semanas do período. A partir dessa unidade de ensino (3ª 

unidade de ensino da 2ª etapa),com o decorrer das aulas, e com a constante elaboração 

de planos de aula para as diversas turmas deixei de sentir a necessidade de elaborar os 

mesmos. Penso que isto deveu-se ao facto das unidades de ensino terem sido planeadas 

para acompanharem o roulement, de forma a que as suas aulas tivessem estruturas 

idênticas, abordando as mesmas matérias, desenvolvendo os mesmos objetivos, tendo a 

mesma organização e os mesmos grupos de trabalho. Sinto que ao optar por me reger 

apenas pelo plano de unidade de ensino, tornei o planeamento mais eficaz e simples. 

Penso que para melhorar as minhas competências de planeamento terei de 

simplificar alguns dos objetivos estipulados para as etapas que se seguem, tornando-os 

mais operacionais. Terei também de aperfeiçoar a elaboração das unidades de ensino, 

refletindo bem sobre a formação de grupos, de forma a criar condições favoráveis à 

diferenciação de ensino. Poderei relacionar os objetivos com os exercícios e situações 

propostas para os alcançar. 

 De uma forma geral, em relação ao planeamento, penso ter cumprido as 

competências exigidas para esta etapa de formação, destacando-se como uma área em 

que evolui bastante tendo em conta o período temporal.  
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Senti alguma dificuldade em diferenciar o ensino e a planear de acordo com as 

capacidades de cada aluno para o 7º1ª. A dinâmica da turma e as relações aluno-aluno 

dificultam a criação de grupos de trabalho homogéneos na sua constituição, o que levou 

a que utilizasse estratégias diferenciadas de formação de grupos. Para determinadas 

situações utilizei grupos heterogéneos na sua constituição, mas homogéneos entre si, e 

só em algumas matérias é que optei por uma clara diferenciação de ensino, com a 

criação de grupos homogéneos na sua constituição. 

Relativamente às próximas etapas de formação, aquilo que entendo que posso 

melhorar é adequar o planeamento aos diferentes alunos. Para isso tenho de garantir um 

bom clima de aula, e de regular o planeamento anual de acordo com os dados que vou 

obtendo através da avaliação formativa, que me permitem aferir os objetivos estipulados  

e adequar estratégias para conduzir os estudantes ao sucesso no seu processo de 

ensino-aprendizagem. 
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3.1.2. Avaliação 

Relativamente à avaliação inicial considero que consegui atingir os dois grandes 

objetivos a que me propus: diagnosticar e prognosticar o nível de cada aluno nas 

diferentes matérias e recolher informação pertinente que me permitisse definir estratégias 

para garantir o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. É relevante salientar que a 

avaliação inicial foi um momento de extrema importância pois foi a base do planeamento 

elaborado para o todo o ano letivo. Como tal, foram avaliadas as 3 áreas de extensão da 

educação física, através da aplicação do protocolo de avaliação inicial analisado e 

reformulado pelo núcleo, assim como pela aplicação da bateria de testes do fitnessgram 

e através da elaboração de um questionário que abordava a área dos conhecimentos. 

Como já referi anteriormente, no período de avaliação inicial tive a preocupação 

de abordar todas as matérias definidas no novo protocolo de avaliação inicial, encarando 

sempre esta etapa com um cariz formativo, como tal, optei por não avaliar os alunos 

apenas com recurso a exercícios critério, tive a preocupação de ensinar/rever algumas 

competências antes de realizar a avaliação propriamente dita. Através desta estratégia, 

pude verificar que alguns alunos apesar de estarem no mesmo nível, possuíam ritmos de 

aprendizagem diferentes, o que me permitiu aferir alguns prognósticos. 

Penso que todo o processo de avaliação elaborado a partir do término da 

avaliação inicial, está organizado de forma coerente, nesta primeira etapa, foram 

realizados um conjunto de documentos já referidos anteriormente, e como tal, existiu uma 

clara relação entre a avaliação inicial, a formativa e a sumativa.  

Os alunos, desde o início do ano letivo tiveram acesso e foram elucidados sobre o 

processo de avaliação, assim como os critérios de classificação. Tive ainda a 

preocupação de envolver os pais neste processo, recorrendo para isso à elaboração de 

um documento onde estavam explicitados os critérios de classificação da disciplina. Foi 

realizado um processo de auto e heteroavaliação dos alunos, para envolver os mesmos 

nas suas aprendizagens. Foram ainda criados diversos instrumentos, como fichas de 

tarefa, e utilizadas diversas estratégias com o intuito de envolver os alunos nas suas 

aprendizagens. Os instrumentos de avaliação utilizados visavam sempre o alcance das 

competências previstas para determinada etapa ou unidade de ensino. 

Considero que as estratégias utilizadas durante a etapa de avaliação inicial foram 

adequadas, de tal modo, que consegui recolher informações sobre os alunos nas várias 

matérias, realizando o respetivo diagnóstico e prognóstico, de forma a respeitar o 

princípio da diferenciação. O diagnóstico elaborado foi fiável e pude transmitir o nível dos 
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alunos diretamente aos encarregados de educação, na primeira reunião intercalar 

existente.  

Tinha como objetivo construir um documento onde era colocada toda a 

informação sobre o aluno nas várias matérias para disponibilizar aos encarregados de 

educação e ao próprio aluno através da plataforma moodle, contudo ocorreram 

problemas com o servidor onde a plataforma estava instalada, e como tal não pude 

disponibilizar o documento. No entanto, assim que a plataforma estiver operacional, o 

mesmo será colocado online, assim como outros documentos que favoreçam o 

envolvimento dos alunos nas suas aprendizagens. 

De uma forma geral, consegui realizar uma avaliação sumativa correta e justa. Os 

alunos foram avaliados conforme estipulado no plano anual de turma, de acordo com os 

critérios estabelecidos no projeto curricular de Educação Física, tendo em conta a 

evolução dos mesmos na obtenção dos objetivos estipulados para a 2ª etapa, que estão 

de acordo com o programa nacional de Educação Física. 

Tive sempre a preocupação de realizar uma recolha sistemática de informação o 

que permitiu fazer os reajustes necessários sem grandes dificuldades e assim, fazer uma 

avaliação correta, salvaguardando os pontos fortes dos alunos. Os alunos, foram de 

sempre envolvidos no processo avaliativo, e como tal, existiu uma elevada 

correspondência entre a classificação que cada aluno indicou nas suas folhas de auto 

avaliação com aquela que realmente obtiveram. 

O facto do departamento de Educação Física ter sido muito ativo durante esta 

etapa, e numa das reuniões existentes ter sido revisto o documento com os critérios de 

classificação, foi uma mais-valia para a compreensão das opções tomadas. 

Caso seja necessário, pretendo ir aferindo o diagnóstico/prognóstico dos alunos. 

Pretendo ainda, realizar tarefas que motivem os alunos para trabalharem as 

competências da disciplina nos períodos de pausas letivas. Contudo, terei de incidir com 

maior pertinência, nos trabalhos da área dos conhecimentos, uma vez que neste 1º 

período, apenas 2/3 da turma é que realizaram a tarefa proposta. Como ponto favorável, 

penso que o facto de ter realizado o teste do vaivém no final do período, possibilitou-me 

vislumbrar os efeitos que o meu trabalho está a ter na aptidão física dos alunos. 

Permitindo, também adequar estratégias para etapas futuras para aqueles alunos que 

não demonstraram evolução. 
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3.1.3. Condução 

Esta subárea da área 1, foi uma das que mais me dediquei e procurei desenvolver 

nesta primeira etapa de formação. Como nunca tinha lecionado aulas em contexto real, 

procurei empenhar-me para que conseguisse desempenhar esta função com sucesso.  

Considero que foi uma das áreas onde evolui mais, e que contudo ainda tenho 

outro tanto para progredir. Ao nível dos estilos de ensino utilizados, estes variaram 

consoante o contexto, tendo sempre em atenção a turma e as matérias em questão. 

Relativamente às estruturas organizativas, e aos procedimentos de gestão da 

aula, esta foi a dimensão onde apresentei maiores dificuldades. Os alunos da turma 

(7º1ª) não apresentaram, desde o início do ano, hábitos de trabalho, capacidade de 

organização e autonomia, o que levou a que investisse na reflexão sobre as formas de 

gestão da aula. Como tal, sinto que evolui bastante neste aspeto, conseguindo diferenciar 

as estratégias a utilizar consoante a dinâmica das turmas (5º, 7º e 8º anos). Nas sessões 

onde surgiram maiores dificuldades em controlar a turma (7º1ª), foram identificadas 

lacunas na organização das mesmas e realizados os respetivos ajustes. 

Numa fase inicial, senti muitas dificuldades em comunicar com os alunos mais 

novos, o meu discurso não era o mais adequado às suas idades. As tarefas de instrução 

eram longas, e transmitia demasiada informação num momento. No entanto, consegui 

ajustar o meu discurso ao nível de interpretação dos alunos, variando o mesmo 

consoante as turmas. Investi também no sentido de planear as tarefas de instrução mais 

gerais, de forma a reduzir os tempos de instrução e a quantidade de informação a 

transmitir, o que se revelou ser uma mais-valia para garantir o empenho dos alunos nas 

tarefas. Desta forma, senti claramente uma das mais-valias de lecionar em várias turmas, 

o facto de poder variar a minha postura, assim como o meu discurso consoante o 

contexto, fez-me sentir realmente professor.   

De forma progressiva foram criadas rotinas e sinais para que os alunos 

reconhecessem os momentos de instrução. Consegui adequar o tom de voz às diversas 

situações e contextos. Contudo, ainda sinto dificuldades para garantir que os alunos da 

turma do 7ºano estejam atentos e em silêncio nestes momentos, a dinâmica da turma 

dificulta em muito a minha tarefa.  

No entanto, pretendo melhorar a minha capacidade de captar a atenção dos 

alunos de forma mais eficaz, pretendo também continuar a aplicar estratégias para que 

os alunos façam silêncio nos momentos de instrução, de forma a que estes sejam mais 

breves e para que a informação transmitida seja mais facilmente percebida pelos alunos. 

Necessito de criar e continuar a implementar estratégias adequadas para a turma, dado 
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que as tarefas desta natureza são onde sinto claras dificuldades para garantir a atenção 

por parte dos alunos.  

Todavia, penso que demonstrei uma clara evolução ao nível desta competência e 

em termos futuros, penso alcançar um nível de excelência nas tarefas de instrução. 

Em relação aos feedbacks, tive a preocupação de diversificá-los ao longo desta 

etapa, variando consoante as situações e o contexto. Consegui evoluir de forma a que os 

mesmos fossem predominantemente positivos. Dado que às terças-feiras leciono a aula 

de 90 minutos do 7º1ª e em simultâneo decorre uma sessão do núcleo de dança, levou à 

que sentisse a necessidade de ajustar o tipo de feedbacks a serem utilizados, assim 

como, de criar um conjunto de estratégias para facilitar as tarefas relativas à instrução.  

Em relação ao controlo ativo da turma, utilizei diversas estratégias de forma a 

poder ver todos os alunos em diversos pontos do espaço da aula (e.g. planear onde teria 

de estar mais tempo, de forma a que pudesse ver e ser visto). Como tal, penso que 

melhorei bastante no controlo à distância de todos os elementos das turmas. Foram 

planeados, momentos de reconcentração e de informação de retorno de modo a 

promover o empenho de todos, assim como, momentos em que utilizo os bons exemplos 

de alguns alunos para estimular o empenho dos restantes.  

Ao nível do meu deslocamento pelo espaço também evidenciei melhorias, de 

forma a exercer um papel ativo no controle da aula. Para as matérias em que os alunos 

apresentavam alguma autonomia nas suas aprendizagens, criei situações em que os 

mesmos poderiam aceder a fichas tarefa que também possuíam as componentes criticas 

dos gestos técnicos que estavam a trabalhar, procurando não só envolver o aluno na sua 

própria aprendizagem mas também motivá-lo e mantê-lo empenhado.  

A área onde denoto mais dificuldades, é na motivação dos alunos para as 

matérias em que os mesmos apresentam menores apetências, como tal terei de adequar 

estratégias quer ao nível do planeamento dos exercícios, quer ao nível da relação com os 

alunos de forma a mantê-los motivados. 

Para fazer face aos comportamentos inapropriados dos alunos, procurei criar um 

bom clima com os mesmos, utilizando-os sempre que possível nas demonstrações; 

separando os alunos mais problemáticos; definindo tarefas adequadas e desafiantes, 

evoluindo para a diferenciação de ensino assim que possível; variei os grupos de trabalho 

e formas de organização da turma consoante os comportamentos evidenciados nas aulas 

das várias matérias; utilizei estratégias para promover uma boa relação professor/aluno, 

como por exemplo jogar com os alunos e revelar afetividade positiva para com a turma. 
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Todas as estratégias utilizadas estão devidamente fundamentadas no plano anual de 

turma e nos respetivos planos de etapa e de unidade de ensino.  

Relativamente à relação professor-aluno consegui estabelecer uma relação 

afetiva e de proximidade com a grande maioria dos alunos. Contudo, em relação ao 7º1ª 

tive de alterar um pouco a minha estratégia. Nesta turma, comecei a seguir um modelo 

de professor um pouco mais rígido e autoritário, revelando um lado mais compreensivo e 

afetivo (positivo) quando os alunos demonstram comportamentos adequados. Nesta 

turma as relações entre os alunos não são as melhores, o que prejudica um pouco o meu 

trabalho. Contudo, penso que seja uma mais-valia para a minha formação, dado que 

tenho todas as condições para desenvolver as competências de promoção de um clima 

positivo de aprendizagem ao nível de excelência, e acredito que conseguirei criar um 

bom clima de aula, nos diferentes níveis aluno-aluno, aluno-professor e aluno-tarefa. 

Ao nível da diferenciação de ensino ainda demonstro algumas dificuldades, tento 

sempre planear variantes de facilidade e de dificuldade, ajustando os exercícios aos 

diferentes grupos de nível. Contudo, apesar de ter evoluído bastante nesta competência, 

ainda tenho dificuldades em ajustar os exercícios logo no momento adequado em que os 

mesmos se revelam desajustados. Todavia, na última unidade didática, já senti alguma 

facilidade neste aspeto, o que demonstra uma grande progressão. 

Em relação aos processos de observação e reflexão da atividade pedagógica, 

realizei autoscopias relativas às aulas que lecionei e foi implementada a estratégia de 

cada professor estagiário realizar uma autoscopia oral sobre a aula que acabou de 

lecionar, de forma a receber feedbacks dos colegas assim como um documento com 

anotações sobre a mesma. Neste sentido, promove-se um momento de reflexão após 

cada aula, No entanto, pretendemos começar a implementar sistemas de observação 

mais formais e para isso estamos atualmente a realizar um protocolo de observação da 

condução de ensino. Quanto às filmagens, apesar de não terem sido realizadas neste 

período pretendo aplicar este sistema de observação já no início do próximo. 

Outra opção tomada pelo núcleo, foi a de se observar todas as aulas das 6 turmas 

atribuídas ao mesmo, o que se revelou uma mais-valia para a minha formação. O facto 

de poder ter mais experiencias quer de lecionação quer de observação, permite-me 

desenvolver de uma forma mais consistente as minhas competências. 

Tento sempre demonstrar um sentido crítico procurando realizar uma análise 

cuidada de todas as situações que aconteçam no espaço da aula, procurando encontrar 

as causas para os principais incidentes que ocorrem assim como as possíveis 

estratégias/soluções. Neste sentido, sempre que possível procurava, obter informações 
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sobre os alunos junto dos outros professores e procurar conhecer as estratégias 

implementadas pelos colegas do departamento para as diversas situações. 

Para finalizar, considero a relação existente com os colegas de estágio, assim 

como com o orientador, são impulsionadoras da minha evolução nas competências desta 

área. Neste sentido, o núcleo procurou sempre criar e aplicar novas estratégias para 

ultrapassar dificuldades que iam surgindo na lecionação das turmas que temos em 

comum, assim como nas turmas exclusivas de cada um. 
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3.2. Área 2- Investigação e Inovação Pedagógica 

Em relação à área da investigação e inovação pedagógica, todo o trabalho foi 

realizado em conjunto com os meus colegas de estágio, em sinergia com a disciplina de 

investigação educacional. 

 O trabalho desenvolvido cumpriu os prazos estabelecidos, chegando até a haver 

algum desenvolvimento antecipado relativamente às tarefas calendarizadas para janeiro.  

Para elaborar o estudo de investigação foi necessário identificar um problema 

pertinente, diagnosticado no contexto escolar onde o estágio se desenvolve.  

Neste sentido, o problema foi rapidamente identificado, estando relacionada com 

a legitimação da disciplina e o estatuto que a mesma ocupa. Dada as evidencias com que 

nos deparámos, verificámos que esta é uma temática atual e pertinente. Os debates 

relacionados com a legitimação da disciplina de Educação Física estão novamente em 

voga, como tal o tema a ser trabalhado é de extrema importância para a comunidade 

escolar e apresenta-se como uma válida experiência formativa, pois permite-me realizar 

uma investigação científica pertinente e enriquecedora. 

Ao definirmos a problemática, verificámos que esta é transversal tanto a nível 

local, nacional como mundial. A problemática está devidamente fundamentada com 

recurso a um quadro teórico que servirá de suporte a toda a investigação. Tivemos a 

preocupação, de realizar análises bibliográficas atuais, de artigos tanto de nível nacional 

como a nível internacional. Todas as decisões de ordem metodológica, assim como, os 

instrumentos a utilizar estão devidamente explicitados no projeto da área 2.  

Neste sentido, realizei o que tinha previsto no plano de formação, a única 

atividade que ainda não concretizei, foi a validação do processo de caraterização do 

problema e dos instrumentos a utilizar por parte dos orientadores. O que deverá estar 

concluído até inicio de janeiro, tal como estava estabelecido. 

Na próxima etapa, pretendemos começar a recolher e a tratar dados relativos ao 

projeto de investigação, de forma a retirar conclusões que nos permitam elaborar uma 

ação na escola.  

Em relação à introdução de inovações no processo ensino-aprendizagem, o 

núcleo tinha estabelecido dinamizar atividades em torno da plataforma moodle, onde 

entre outras, no final do período seriam lançadas as notas dos alunos, as grelhas de 

avaliação relativamente a cada área, assim como os relatórios do FitnessGram. Todavia, 

foi-nos impossível desenvolver estas atividades, dado que o servidor onde o software do 

moodle estava instalado sofreu uma atualização que danificou o correto funcionamento 
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da plataforma. No entanto, pudemos utilizar diferentes estratégias para cumprir os 

mesmos objetivos, não recorrendo para isso à utilização da plataforma. 

Na próxima etapa, pretendemos utilizar o moodle assim que este se encontre 

operacional. A meu ver, esta plataforma é uma importante ferramenta de aproximação da 

escola com a comunidade escolar, mais concretamente para com os encarregados de 

educação. Poderá ser um instrumento de promoção das aprendizagens, tanto em tempo 

de aulas, como nas pausas letivas. 
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3.3. Área 3- Participação na Escola 

No que respeita à Área 3, esta etapa de formação caracterizou-se por um trabalho 

desenvolvido no âmbito do núcleo de desporto escolar de ginástica e no de voleibol, e 

ainda pela minha participação ativa em diversas atividades internas do departamento de 

Educação Física, tanto promovidas pelo mesmo, como pelo núcleo de estágio. 

3.3.1. Análise - Desporto Escolar 

A minha participação no núcleo de desporto escolar de ginástica ao longo desta 

etapa revelou-se uma experiência formativa muito rica, na medida em que me permitiu 

aprender muito acerca desta modalidade em termos da sua didática. 

Numa fase inicial da coadjuvação do núcleo de desporto escolar de ginástica, o 

núcleo teve de efetuar uma boa divulgação do mesmo. No sentido em que a maioria dos 

praticantes do núcleo do ano anterior passaram para o ensino secundário, e como tal  

trocaram de escola, como tal  conseguimos angariar de forma progressiva um número 

cada vez maior de alunos. Penso que ao realizar esta tarefa, pude perceber como 

funcionam as agendas sociais dos alunos, e agir de acordo com as mesmas. 

O núcleo teve o cuidado de ajustar os horários das sessões de forma a abranger o 

máximo de alunos possível. 

Relativamente ao planeamento e avaliação da atividade, tivemos a preocupação 

de planear um período alongado de avaliação inicial e de desenvolvimento de elementos 

gímnicos base, procurando também realizar uma diferenciação do ensino. Nesta etapa, 

cada professor estudante especializou-se num conjunto de aparelhos, no meu caso o 

minitrampolim e o plinto. Tive sempre o cuidado de propor exercícios de acordo com o 

nível dos alunos. Contudo, penso que no futuro deverei procurar criar mais situações de 

aprendizagem com recurso a uma maior diversidade de progressões pedagógicas.  

Esta forma de organização dos treinos demonstrou ser uma decisão acertada 

quer em termos do desenvolvimento das minhas competências enquanto professor quer 

em termos do desenvolvimento dos alunos na modalidade de ginástica. 

Considero que tive uma participação bastante ativa nas atividades deste núcleo, 

onde conduzi várias sessões alternando com os colegas de estágio, mas tendo sempre 

uma intervenção em todas as sessões, nomeadamente nos aparelhos já referidos. 

 Em termos da intervenção pedagógica sinto que evoluí positivamente desde o 

início do ano letivo, nomeadamente ao nível das ajudas manuais e dos feedbacks 

atribuídos. No entanto, poderei aprofundar o meu conhecimento relativo às componentes 

críticas dos vários elementos, sendo necessário ainda mais estudo autónomo.  
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O facto de o núcleo realizar duas sessões, cada uma em pavilhões de escolas 

distintas, fez com que pudéssemos dispor de uma maior quantidade e qualidade de 

aparelhos gímnicos, o que acarreta benefícios para o ecletismo da minha formação.  

Em relação ao núcleo de voleibol, este apresenta uma elevada heterogeneidade 

de alunos, quer ao nível da faixa etária quer ao nível do desempenho. Neste sentido, a 

minha coadjuvação neste núcleo, revelou-se extremamente importante para a minha 

integração na comunidade escolar. As minhas responsabilidades passam pela condução 

dos treinos assim como avaliar os alunos do grupo-equipa.  

Com o decorrer das sessões, senti uma grande evolução ao nível dos feedbacks 

prestados assim como do conhecimento das componentes críticas dos gestos técnicos 

específicos da modalidade. O professor titular do núcleo deu-me a oportunidade de 

planear e lecionar um treino para o núcleo, o que se revelou bastante positivo para a 

minha integração com os alunos do núcleo.  

Está previsto, em janeiro, em conjunto com a minha colega Ana Valério, planear e 

conduzir as sessões deste núcleo, e acompanhar a equipa a uma competição externa. 

Desta forma, poderei potenciar o desenvolvimento das minhas competências, quer de 

planeamento e avaliação, como de condução.  

Ao nível das aprendizagens dos alunos, observei um desenvolvimento bastante 

positivo da sua maioria. Alguns já começam a ocupar o espaço de jogo de forma mais 

equilibrada, compreendendo a função do passador, a maioria demonstra clara 

progressão nos gestos técnicos de toque de dedos, manchete e serviço por cima. 

Como ponto a melhorar, entendo ser necessário desenvolver um trabalho de auto 

e heteroavaliação dos alunos dos núcleos para os envolver mais ativamente nas suas 

aprendizagens, à semelhança do que já faço no trabalho relativo à disciplina de 

Educação Física. 

A um nível geral, considero ter desenvolvido com sucesso as competências 

inerentes às funções de acompanhamento do desporto escolar, contudo poderei evoluir 

nos aspetos anteriormente referidos. 
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3.3.2. Análise - Atividade Interna 

Considero que tive uma participação bastante ativa em todas as atividades 

desenvolvidas até ao momento, o que me permitiu desenvolver competências, quer ao 

nível da organização e gestão de atividades numa escola, quer ao nível do 

relacionamento com os diversos professores do departamento. 

As atividades desenvolvidas foram o corta-mato, o torneio de inter-turmas de 

futebol Gaspar a rematar e o compal air. 

 A primeira atividade é uma prova de resistência, organizada pelo departamento 

de Educação Física e que envolve todos os alunos do agrupamento de escolas. Nesta 

estive envolvido nas tarefas de acompanhamento dos alunos no percurso da escola para 

o local da prova, assim como na atribuição de bens alimentares aos mesmos no final das 

provas. Relativamente ao compal  air,  este consiste num torneio de 3x3 de basquetebol, 

e desenvolveu-se na escola secundária da portela, envolvendo os alunos da mesma e os 

alunos da escola básica 2,3 Gaspar Correia. Este torneio já tem alguma tradição no 

agrupamento, e é praticamente implementado pelos alunos do curso tecnológico de 

desporto da escola secundária, sendo que os professores de Educação Física apenas 

supervisionam o desenrolar do mesma. Na elaboração do mesmo, apenas tive a tarefa 

de organização e acompanhamento dos alunos do 2º e 3º ciclo até ao pavilhão da escola 

secundária. 

No que respeita às atividades desenvolvidas pelo núcleo de estágio, surge o 

Gaspar a rematar, que consiste num torneio de inter-turmas a ser desenvolvido ao longo 

de todo o ano letivo. Nesta etapa, o torneio envolveu as turmas do 7º ano de 

escolaridade da escola básica 2,3 Gaspar Correia. A atividade foi bem implementada, 

dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelos núcleos de estágio anteriores. 

Contudo, a mesma poderia ter sido divulgada com maior antecedência, tal facto levou a 

que tivéssemos uma fraca adesão das raparigas. No entanto, considero bastante 

importante a organização deste tipo de atividades no âmbito do estágio porque desta 

forma consegui perceber melhor a dinâmica de funcionamento da escola, com a 

necessidade de transmitir previamente todas as informações ao departamento de 

educação física, ao responsável de instalações e às funcionárias do pavilhão. Surgiram 

alguns problemas relativos à disponibilidade dos recursos espaciais, como tal na próxima 

etapa deste projeto o núcleo deverá antecipar estas questões, e falar com todos os 

intervenientes com a maior brevidade possível.  
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A meu ver, as competências ao nível da organização e gestão desenvolvidas nas 

tarefas desta área serão certamente muito úteis no meu futuro profissional. Sendo que, 

as atividades desta área são uma oportunidade de estabelecer relações com os colegas 

de departamento de Educação Física com quem não contacto tão regularmente.  

3.3.3. Análise - Educação para a Saúde 

Relativamente à ação de intervenção adaptada às características e às 

necessidades específicas da escola, ainda não realizei nenhum atividade digna de 

destaque. Apenas participei na seleção dos elementos sobre os quais o programa de 

educação para a saúde (PES) irá incidir, selecionando os alunos das minhas turmas que 

apresentavam excesso de peso ou obesidade, utilizando para isso o valor do índice de 

massa corporal (IMC). 

 No entanto, propus à diretora de turma, do 7º1ª, a lecionação de uma sessão 

sobre hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis. Penso que é importante, 

desenvolver uma aula no contexto de sala de aula, de modo a desenvolver competências 

que normalmente não trabalho. Outro aspeto a ter em conta, é a importância destas 

iniciativas para o futuro dos alunos. 
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3.4. Área 4- Relação com a Comunidade 

No que respeita à área 4 de relação com a comunidade, as atividades 

desenvolvidas centraram-se, essencialmente, na elaboração do estudo de turma e no 

acompanhamento da direção de turma. 

3.4.1. Análise - Estudo de Turma 

Considero que para se alcançar a excelência ao nível das competências de 

ensino é necessário conhecer muito bem o contexto e a realidade que se enfrenta. A 

profissão docente implica, antes de mais, um conhecimento aprofundado das turmas com 

que se trabalha.  

Nesse sentido elaborei o estudo de turma no 7º1ª, ainda que não de forma 

completa, faltando apenas terminar a produção escrita do documento. No entanto, é 

importante referir que todos os dados a incluir no referido estudo já foram tratados e 

apresentados em conselho de turma e disponibilizados para todos os professores da 

turma os poderem consultar. 

  Para elaboração do referido, recorri aos dados da implementação de um teste 

sociométrico, outro de autoconceito, das fichas de identificação individual dos alunos, e 

do questionário dos conhecimentos. Considerei pertinente salientar a importância do 

conhecimento das principais características da turma no seu geral e dos seus elementos 

em particular. Essas informações são de extrema pertinência para a intervenção junto da 

mesma e, por essa razão, penso que teria retirado maiores benefícios se tivesse tratado 

dos dados, dos referidos, numa fase mais precoce do ano letivo. Estas informações, 

poderiam ter-me auxiliado nas dificuldades que tive relativas à formação de grupos, 

potenciando assim um clima positivo de aula. 

3.4.2. Análise - Acompanhamento da Direção de Turma 

O acompanhamento da direção de turma está a ser realizado no contexto da 

turma do 7º1ª, em conjunto com a professora Susana Machado. As atividades 

desenvolvidas, relacionam-se com reuniões com os encarregados de educação, 

participação nos conselhos de turma e tratamento de dados estatísticos, inerentes à 

função do diretor de turma. 

Realizei duas dinamizações nos conselhos de turma, e demonstrei total 

disponibilidade para todas as atividades referentes à direção e turma. Participei nas 

reuniões existentes até então com os encarregados de educação, tendo um papel ativo 

nas mesmas. O facto de conhecer os familiares dos alunos, permite-me perceber um 

pouco melhor o dia-a-dia dos alunos. Logo na primeira reunião com os referidos, realizei 



 

19 
 

uma pequena apresentação dos núcleos de desporto escolar, e pude explicar a 

importância da pratica de atividade física na vida dos seus educandos. 

 Através desta relação direta com os familiares, pude conhecer os casos 

particulares existentes na turma, como o caso do Rodrigo, que realiza pela primeira vez 

as aulas de Educação Física, dado que em anos anteriores simplesmente se recusava a 

realizar as aulas práticas. Informações como esta, auxiliaram-me no estabelecimento de 

estratégias adequadas para a turma.  

Considero que as apresentações dos dados do estudo de turma, contribuíram 

para que fosse reconhecido de uma forma mais positiva por parte dos professores das 

outras disciplinas.  

Devido à reduzida compatibilidade de horários para reunir com a diretora de 

turma, recorri às novas tecnologias para comunicar e trocar informação com a mesma. 

Desta forma, pude acompanhar e exercer diversas tarefas relacionadas com a direção e 

turma, que de outra forma muito dificilmente seriam realizadas.  

Apesar de todas as tarefas realizadas nesta área, pretendo no 2º período exercer 

ainda mais funções relacionadas com a direção e turma, e pretendo fundamentalmente 

criar uma relação mais próxima com os professores das outras disciplinas, exercendo 

atividades em cooperação com os mesmos.  
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4. Transversalidade das áreas 

As competências transversais a todas as áreas passam essencialmente pelo 

relacionamento com a comunidade escolar.  

A relação estabelecida com os elementos do núcleo de estágio permite a existência 

de clima de entreajuda entre todos. Considero este fator como sendo um dos principais 

responsáveis pela minha evolução tanto a nível profissional como pessoal. 

Tenho vindo a sentir uma progressão ao nível do relacionamento com os restantes 

professores do departamento de educação física, principalmente os da escola básica 2,3 

Gaspar Correia. As atividades conjuntas, os almoços e as constantes reuniões, propiciam 

a existência de um clima de trabalho bastante saudável com boa disposição, a reinar, 

entre todos 

As atividades relacionadas com a direção de turma, promoveram a relação com os 

restantes professores da escola, no entanto penso que este é um aspeto que tenho de 

melhorar. Aos poucos, sinto que o tempo despendido na escola a trabalhar, quer seja na 

sala dos diretores de turma, como na sala de professores, vai potenciando as relações 

entre pares. Contudo, este é um processo lento e penso que quando surgirem atividades 

como visitas de estudos e jogos de professores contra alunos, estas relações irão sair 

beneficiadas. 

O relacionamento com as funcionárias e assistentes operacionais na escola é 

bastante positivo, de tal forma, que me sinto valorizado como professor.  

Relativamente à minha relação com os alunos, sinto que sou reconhecido na 

escola. Consegui estabelecer uma aproximação afetiva com um elevado número de 

estudantes, isto muito devido à participação nos núcleos de desporto escolar, assim 

como nas atividades desenvolvidas pelo departamento de Educação Física e pelo núcleo 

de estágio. 

Durante todo o percurso, mantive a minha postura de responsabilidade profissional, 

não falhando em nenhum compromisso estabelecido com quem quer que fosse. Fora das 

aulas, ajo de acordo com os valores esperados para um professor, dando o exemplo, em 

diversas situações de civismo, assim como intervindo quando verifico situações menos 

próprias entre alunos. 

Para a 2ª etapa, pretendo ainda conseguir uma maior integração no seio da 

comunidade escolar. Para isso, deverei continuar a promover um relacionamento 

saudável com todos os constituintes dessa comunidade. 
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5. Reflexão final 

Este balanço das atividades realizadas até ao momento, fez-me entender em que 

ponto me encontro ao nível da minha formação Só através da realização do mesmo, 

pude identificar e reavivar todas as dificuldades com que me fui deparando ao longo 

desta etapa, pude também refletir sobre as estratégias aplicadas para as resolver e quais 

aquelas que ainda devo implementar. Assim, refleti tanto sobre o percurso já realizado, 

como aquele que ainda terei de percorrer.  

A meu ver, a elaboração de documentos como este são essenciais para o 

desenvolvimento de um profissional que visa a obtenção da excelência nas várias 

competências que envolvem a profissão docente. Contudo, em futuros relatórios, irei 

abordar uma pesquisa bibliográfica aprofundada e procurarei realizar os mesmos num 

período temporal alargado, para que possa refletir corretamente sobre todas as 

particularidades. 

 


