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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Planeamento 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 
- Garante um planeamento 
do período de Avaliação 
Inicial (AI) ajustando o 
respetivo Protocolo e a sua 
aplicação ao contexto da 
turma e aos recursos 
espaciais e temporais 
disponíveis. 

- Dificuldade na elaboração de situações de 
aprendizagem favoráveis à observação dos desempenhos 
dos alunos. 
- Dificuldade na escolha de critérios e indicadores que 
traduzam os níveis de desempenho dos alunos. 
- Dificuldade na elaboração de grelhas de observação de 
fácil aplicação, viáveis e eficientes. 
-Dificuldade em observar com exatidão os desempenhos 
dos alunos já que a turma tem um nº elevado de alunos. 
- Dificuldade em retirar dados para a AI uma vez que há 
imensas outras variáveis às quais tenho de responder. 

- Busca de informação sobre os 
níveis de desempenho dos 
alunos junto dos meus colegas 
de estágio. 
- Simplificação das grelhas de 
observação de modo a otimizar 
a determinação do nível dos 
alunos. 
- Divisão da turma por grupos, 
optando por solicitar aos alunos 
tarefas simples que consigam 
realizar em autonomia de modo 
a poder dar mais atenção a um 
grupo restrito de alunos que 
esteja a realizar tarefas mais 
complexas. 

- Através de autoscopias. 
- Através das reuniões que 
tenho com os orientadores e 
colegas estagiários. 

Do início do ano 
letivo até ao final da 
etapa da AI. 

Capacidades 

- Capacidade de readaptação do plano de aula às 
condições espaciais e temporais. 
- Capacidade de readaptação das situações de 
aprendizagem aos níveis de desempenho dos alunos. 
- Capacidade de antecipar possíveis problemas que 
possam surgir aquando das rotinas organizativas e clima 
de aula. 
- Capacidade de reformular o meu planeamento de 
acordo com as críticas e sugestões fornecidas pelo 
orientador e colegas, no sentido de melhorar o processo 
de ensino-aprendizagem e AI. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Planeamento (04/01/2013) 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Elabora Planos de Turma 
e de Etapa garantindo que 
as decisões formam uma 
unidade pedagógica 
coerente, refletindo o 
equilíbrio entre as 
orientações enunciadas no 
programa oficial e os dados 
fornecidos pela aplicação 
da avaliação inicial e 
formativa. 

- Dificuldade em distribuir as matérias a 
lecionar ao longo do ano no PAT, 
devido ao roulement. 
- Dificuldade na escolha de alguns 
objetivos terminais a atingir para 
determinadas matérias, porque não sei 
se o tempo destinado à lecionação 
dessas matérias é suficiente para os 
alunos atingirem todos os objetivos 
propostos. 
- Formalizar os dados da avaliação 
formativa 

- Fazer opções de planeamento, 
justificando as minhas decisões 
de optar por dar a um matéria em 
prol de outra. 
- Iniciar a construção do PAT 
previamente, à medida que ia 
recolhendo informações 
pertinentes dos alunos. 
- Pesquisa constante 
- Determinar as ferramentas a 
utilizar na avaliação sumativa e 
formativa 
- Retirar dúvidas junto dos meus 
colegas de estágio e orientadores 

- Balanços reflexivos realizados 
no final de cada etapa 
- Sucessivos ajustes ao PAT 
- Feedback dos orientadores 
 

- Concluir o PAT o mais depressa 
possível após a AI. 
- Concluir os planos de etapa 
antes da sua aplicação. 

Capacidades 

- Elaboração de planos coerentes 
- Pesquisa e fundamentação dos planos 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Planeamento 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Elabora Planos de 
Unidade de Ensino 
identificando objetivos 
pedagógicos pertinentes e 
explícitos, as estratégias de 
ensino a eles conducentes e 
assegura a correção 
didática da seleção e 
estruturação dos conteúdos 
e das atividades de 
aprendizagem. 

- Garantir uma continuidade do 
processo ensino-aprendizagem ao 
longo da unidade de ensino. 
- Selecionar um nº de critérios 
adequado para cada aula e para cada 
unidade de ensino. 
- Adequação dos estilos de ensino às 
situações de aprendizagem e 
necessidades dos alunos. 

- Readaptar os planos de aula de 
acordo com a evolução verificada 
pelos alunos. 
- Proceder aos devidos 
ajustamentos à unidade de ensino 
utilizando as diretrizes dadas 
pelos colegas e orientadores. 
 

- Recurso às autoscopias e 
reuniões de balanço com os 
orientadores e colegas. 
- Recurso à avaliação formativa 
informal para verificar a evolução 
dos alunos e adequação das 
situações de aprendizagem. 

Ao longo das unidades de ensino. 

Capacidades 

- Capacidade de diferenciar o ensino. 
-Capacidade de preparar progressões 
lógicas de exercícios para que os 
alunos alcancem os objetivos com 
sucesso. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Planeamento (04/01/2013) 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Garante que as decisões 
dos diferentes níveis de 
planeamento (Turma, Etapa, 
Unidade de ensino) formam 
entre si uma unidade 
coerente, assegurando a 
diferenciação e progressão 
das aprendizagens 
necessárias ao sucesso dos 
alunos, de acordo com os 
dados da avaliação 
formativa, (inicial e 
contínua) e sumativa. 

- Dificuldade em planear a 
diferenciação do ensino para toda a 
turma de modo que seja exequível na 
realidade da aula 
- Dificuldade em planear momentos 
formais de recolha de dados de 
avaliação formativa 

- Criar grupos de nível de maneira 
que os alunos possam trabalhar 
dentro do seu nível com os 
colegas, e ir fazendo os ajustes 
corretos ao longo da 
etapa/unidade 
- Calendarizar momentos de 
avaliação formativa, tanto para 
recolha de dados como para 
transmissão desses resultados 
aos alunos para que saibam em 
que nível de desempenho se 
encontram e o que fazer para 
melhorar. 

- Balanços reflexivos sobre os 
planos 
Feedback dos orientadores e 
colegas estagiários 
- Confronto do desempenho 
obtido pelos alunos e 
desempenho esperado 
(prognóstico) 
- Proceder aos respetivos ajustes 
sempre que identifique falhas ao 
nível do planeamento e decisões 
respetivas 

Ao longo do ano letivo. 

Capacidades 

- Planear com coerência e 
diferenciando o ensino 
- Conhecer as necessidades e 
capacidades dos alunos 
- Recolha de informação pertinente 
durante a AI 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Planeamento 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 
- Manifesta a capacidade de 
planear em grupo, 
cooperando com os colegas 
de estágio, do Grupo de 
Educação Física e com o 
Conselho de Turma, 
garantindo a adequada 
antecipação em relação à 
intervenção, contribuindo 
para a promoção dum clima 
de cordialidade e respeito, 
de interajuda, manifestando 
sentido crítico, iniciativa e 
criatividade individuais e 
responsabilidade 
profissional. 

 - Estipular horários onde todos os 
estagiários estão na escola para 
podermos entreajudar-nos no 
percurso de cada um. 
- Observação das aulas dos 
colegas estagiários para em 
conjunto definirmos estratégias de 
modo a melhorar o processo de 
estágio. 

- Calendarizar reuniões de núcleo 
e reuniões de grupo disciplinar. 

Ao longo do ano letivo. 

Capacidades 
- Capacidade de planear em conjunto 
com os colegas estagiários e 
entreajuda. 
- Capacidade de cooperação com os 
restantes professores do grupo 
disciplinar de EF.  
- Horários compatíveis entre o núcleo. 

 



7 
 

 

Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Avaliação 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Explicita e concretiza um 
processo integrado e 
coerente de avaliação, 
identificando os 
instrumentos da avaliação 
formativa (inicial e contínua) 
e sumativa a adotar nos 
seus parâmetros, critérios e 
condições de utilização dos 
mesmos, garantindo que 
formam entre si um todo 
coerente. 

- Dificuldade em verificar o cumprimento 
de alguns critérios demasiado 
específicos. 

- Busca de informação sobre o 
processo de avaliação. 
- Procura de informação sobre o 
desempenho dos alunos junto dos 
meus colegas de estágio. 
- Recolha de dados sistemática 
(aula a aula) da evolução e 
prestação dos alunos. 

- Definir momentos específicos 
para fazer um balanço da recolha 
de dados e formalizar o registo 
desses dados que foram retirados 
aula a aula sobre os 
desempenhos dos alunos.  

- Ao longo do ano letivo. 

Capacidades 

- Conhecimentos dos diversos 
instrumentos de recolha de informação. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Avaliação 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Utiliza os procedimentos 
de avaliação inicial de forma 
a garantir os juízos 
prognósticos que permitam 
estimar as prioridades de 
aprendizagem e diferenciar 
os objetivos previstos nos 
programas oficiais. 

- Dificuldade em perceber os ritmos de 
aprendizagens de todos os alunos, 
dado que o nº total de alunos da turma 
é elevado. 
- Dificuldade em identificar o nível de 
desempenhos dos alunos que se 
encontram no “meio”. 
- Definir objetivos realistas e exequíveis 
para todos os alunos. 

- Aprimorar as grelhas de 
observação para que seja mais 
claro o atingir ou não dos 
objetivos por parte dos alunos. 
- Recorrer à ajuda dos meus 
colegas neste processo. 
- Motivar os alunos que 
frequentemente não realizam as 
aulas práticas de modo a que 
entendam a importância da 
avaliação contínua e percebam 
que apenas com a prática 
conseguem ter um ensino 
diferenciado e conseguir alcançar 
os objetivos. 

- Retirar e registar formalmente 
um maior nº possível de dados 
dos alunos aula a aula durante a 
AI. 
- Autoscopia 
 
 
 
 
 
 
 

Após a AI 

Capacidades 

- Capacidade de identificar as 
aprendizagens prioritárias. 
- Capacidade de formar grupos de nível. 
- Capacidade de diagnosticar e 
prognosticar o nível dos alunos que se 
destacam e têm níveis de desempenho 
muito bons ou muito maus. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Avaliação (04/01/2013) 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Utiliza os procedimentos 
de avaliação formativa 
focando-os nas decisões de 
planeamento e num juízo 
sistemático de diagnóstico 
do processo ensino-
aprendizagem, garantindo a 
produção de informações 
válidas para os alunos e 
conselho de 
turma/encarregados de 
educação e a adoção de 
decisões de adequação do 
planeamento. 

- Dificuldade nos procedimentos de 
avaliação formativa quanto à 
calendarização, transmissão dos 
resultados da mesma aos alunos e EE, 
- Dificuldade na escolha de ferramentas 
para a avaliação formativa 

- Selecionar ferramentas 
adequadas, uteis e eficazes para 
a avaliação formativa 
- Ir retirando dados 
sistematicamente dos alunos em 
todas as aulas para possuir 
informações mais exatas sobre o 
seu desempenho 
- Realizar um balanço da aula 
sobre a minha prestação e sobre 
a prestação dos alunos no final de 
cada aula como forma de verificar 
as progressões dos alunos. 
- Criar fichas de informação para 
fornecer ao aluno e EE para 
verificarem o que podem e devem 
melhorar em cada matéria e área. 

- Reflexão com colegas e 
orientadores. 
- Verificar se as ferramentas 
estão adaptadas quando realizar 
a avaliação formativa 

Ao longo do ano letivo. 

Capacidades 
- Planear as aulas incluindo momentos 
formais para realizar a avaliação 
formativa. 
- Pesquisar sobre formas de utilizá-la 
eficazmente 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Avaliação (04/01/2013) 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Utiliza os procedimentos 
de avaliação sumativa 
justificando o seu resultado 
em função das áreas de 
extensão e normas de 
referência para a definição 
do sucesso em Educação 
em Física. 

- Dificuldade em recolher dados de 
todos os alunos em todas as matérias. 

- Tirar dúvidas junto dos 
orientadores e colegas 
- Treinar a observação dos alunos 
e a recolha de informações  

Feedback dos orientadores e 
colegas 

No final de cada ano letivo 

Capacidades 

- Conhecimento dos PNEF, e normas 
da avaliação sumativa da escola 
- Escolha de objetivos adequados e 
grelhas favoráveis ao registo da 
observação dos desempenhos dos 
alunos 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Avaliação 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

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

 - Estipular horários onde todos os 
estagiários estão na escola para 
podermos entreajudar-nos no 
percurso de cada um. 
- Observação das aulas dos 
colegas estagiários para em 
conjunto definirmos estratégias de 
modo a melhorar o processo de 
estágio. 

- Calendarizar reuniões de 
núcleo. 

Ao longo do ano letivo. 

Capacidades 

- Capacidade de trabalhar em conjunto 
com os colegas estagiários e 
entreajuda. 
- Capacidade de cooperação com os 
restantes professores do grupo 
disciplinar de EF.  
- Horários compatíveis entre o núcleo. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Utiliza e justifica os estilos 
de ensino, as estruturas 
organizativas e os 
procedimentos de gestão da 
aula de forma adequada aos 
objetivos operacionais e 
condições de ensino, 
respeitando os seus 
princípios pedagógicos e 
procedimentos didáticos. 

- Dificuldade em optar pelo estilo de 
ensino adequado. 
- Dificuldade em cumprir a totalidade do 
plano de aula devido à má gestão do 
tempo da sessão. 
- Dificuldade em ter os alunos em 
prática o mesmo tempo em cada 
estação. 
 

- Pesquisar sobre estilos de 
ensino. 
- Observar aulas dos colegas e do 
orientador para adquirir novos 
conhecimentos. 
- Dar mais atenção à gestão do 
tempo da sessão. 

- Reuniões de núcleo e com 
orientador. 
- Autoscopias 

Ao longo do ano letivo. 

Capacidades 

- Capacidade de utilizar os diferentes 
estilos de ensino. 
- Capacidade de alterar a organização 
da aula em função do comportamento 
dos alunos. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Utiliza e justifica os 
procedimentos de 
informação sobre as 
atividades da aula de modo 
a assegurar a sua 
compreensão pelos alunos. 

- Dificuldade em sintetizar a informação 
que quero transmitir aos alunos. 
- Dificuldade em selecionar a 
informação mais pertinente e expô-la de 
forma clara. 
- Dificuldade em captar a atenção dos 
alunos e compreender se estes 
entendem a informação. 

- Treinar a oralidade em casa. 
- Definir antecipadamente os 
citérios fundamentais para cada 
tarefa de modo claro e resumido. 
- Utilizar alunos como agentes de 
ensino. 
 

- Verificar o modo como os alunos 
atuam face à informação 
transmitida e as respostas que 
dão frequentemente. 
- Autoscopias. 
- Reuniões com orientadores e 
estagiários. 

Ao longo do ano letivo. 

Capacidades 
- Capacidade de manter um discurso 
fluido. 
- Capacidade de comunicar de forma 
simples e pausada. 
- Complementar o discurso com gestos 
que facilitem a compreensão da 
informação e utilizar a desmonstração. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Utiliza e justifica os 
procedimentos de 
acompanhamento ativo da 
atividade de aprendizagem 
dos alunos, nomeadamente 
as estratégias de 
observação /diagnóstico e 
formas de feedback 
pedagógico, obtendo 
elevados níveis de 
empenhamento e motivação 
dos alunos na 
aprendizagem. 

- Dificuldade em observar todas as 
tarefas que são realizadas em 
simultâneo na aula, focando-me apenas 
no grupo que necessita mais da minha 
intervenção ou que estou a ajudar no 
momento. 
- Dificuldade em fornecer feedback aos 
alunos à distância. 
- Dificuldade em circular pela periferia. 

- Procurar fornecer determinado 
nº de feedbacks à distância por 
aula, indo aumentando esse nº 
progressivamente. 
- Tentar ver sempre todos os 
alunos durante a aula, circulando 
pela periferia. 
- Procurar fechar o ciclo de 
feedback com frequência. 
- Planear situações de 
aprendizagem motivantes e 
adaptadas ao nível dos alunos. 

- Autoscopias 
- Reuniões em grupo com 
orientador e estagiários. 

Ao longo do ano letivo. 

Capacidades 

- Capacidade de planear situações de 
aprendizagem onde consiga ter a 
totalidade da turma em prática, onde 
alguns necessitem mais do 
acompanhamento da professora e 
outros menos. 
- Capacidade de me autodisciplinar a 
circulação pelo espaço de modo a ver 
todos os alunos. 
- Capacidade de fornecer feedback 
variado em todas as suas dimensões e 
com conteúdo. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Utiliza e justifica os 
procedimentos de 
prevenção e remediação 
dos comportamentos 
inapropriados dos alunos, 
obtendo uma adequada 
participação dos mesmos 
nas atividades para que são 
solicitados durante a aula.  

- Dificuldade de lidar com 
comportamentos inapropriados quando 
estes são causados frequentemente 
pelo mesmo aluno e recorrentes. 
- Dificuldade em lidar com 
comportamentos inapropriados de 
gravidade elevada. 

- Planear tarefas que apelem ao 
espirito de equipa, cooperação 
entre todos e entreajuda. 
- Estabelecer rotinas 
organizativas como função de 
prevenção 
- Pedir aos alunos para refletirem 
sobre os seus comportamentos 
após o acontecimento destes. 
 

- Fazer registo de ocorrências de 
comportamentos fora da tarefa e 
de indisciplina. 

Ao longo do ano letivo. 

Competências 

- Capacidade de prevenção aquando da 
formação de grupos de nível 
procurando respeitar as divergências 
existentes entre alunos, evitando 
choques de personalidade. 
- Capacidade de encarar os 
comportamentos inapropriados com 
calma e serenidade, distinguindo 
aqueles que são recorrentes dos que 
são uma situação pontual. 
- Capacidade de tratar de modo 
diferente, situações diferentes de 
acordo com o grau de gravidade, e 
alunos diferentes. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Utiliza e justifica os 
procedimentos de promoção 
de um clima positivo de 
aprendizagem, 
nomeadamente ao nível da 
sua relação com os alunos, 
da relação dos alunos entre 
si e da relação de cada um 
deles com as exigências 
das situações de 
aprendizagem, garantindo 
um elevado grau de 
entusiasmo dos alunos. 

- Dificuldade em motivar para a prática 
2 alunas que nunca trazem material 
para fazer a aula. 
- Dificuldade em gerir a motivação dos 
alunos nas matérias onde têm mais 
dificuldade, principalmente quando não 
os acompanho com muita frequência. 
- Dificuldade na manutenção de um 
clima positivo na relação entre alguns 
alunos e um aluno com NEE. 

- Criar desafios realistas para os 
alunos. 
- Estimular o clima de competição 
e superação. 
- Não prolongar discussões com 
alunos. 
- Alternar os grupos de trabalho 
formados na turma para identificar 
relações existentes entre os 
alunos. 

- Manter uma atitude critica e 
reflexiva sobre o comportamento 
dos alunos. 
- Fazer um levantamento dos 
comportamentos diários dos 
alunos e perceber se mantêm a 
motivação de aula para aula. 
- Autoscopias. 

Ao longo do ano letivo. 

Competências 

- Capacidade de planear aulas 
estimulantes que motivem os alunos 
para a prática.  
- Capacidade de diferenciar o ensino e 
reduzir as exigências da tarefa face ao 
nível apresentado pelos alunos. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

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

- Gerir várias tarefas diferentes em 
simultâneo durante a aula. 
- Dificuldade em reconhecer as 
necessidades de todos os alunos pois a 
turma tem um nº elevado de alunos 

- Ir adaptando as tarefas, 
procurando iniciá-las com 
progressões pedagógicas e 
entender quando posso ir mais 
além. 

- Realizar um registo contínuo do 
nível de desempenho dos alunos 
para entender se estão a evoluir. 
- Autoscopias e reuniões com 
orientadores e estagiários. 

Ao longo do ano letivo. 

Competências 

- Perceção de quando uma tarefa é 
demasiado ou pouco exigente ao nível 
dos alunos e perceber as suas 
necessidades. 
- Capacidade de pesquisar sobre para 
adquirir domínio do conteúdo e domínio 
pedagógico do mesmo para ajustar as 
tarefas de apz. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

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

 - Realização de um trabalho de 
análise da evolução do colega, 
com base na observação das 
aulas. 

- Aplicação da ficha de 
observação. 
- Filmagem da aula e posterior 
tratamento de dados. 

Ao longo do ano letivo. 

Competências 

- Conhecimento dos sistemas de 
observação e de análise de aulas. 
- Pesquisa sobre referenciais teóricos. 
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Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Condução do Ensino 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

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

- Dificuldade em gerir o tempo de modo 
a cumprir todos os objetivos. 

- Gerir a minha agenda de modo a 
trabalhar diariamente para 
garantir o cumprimento dos 
prazos. 

- Reflexão individual. Ao longo do ano letivo. 

Competências 

- Compromisso da pontualidade. 
- Boa relação com todos os 
intervenientes de processo. 
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

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

- Dificuldade em optar por um tema que 
se ajuste às necessidades da 
comunidade escolar, que preze pela 
inovação e que seja útil para o nosso 
processo de formação enquanto 
estagiários. 

- Questionar a comunidade escolar 
dos problemas que o 
grupo/departamento/escola 
atravessa.  
- Solicitar ajuda junto dos 
professores da faculdade no 
sentido de fazer uma antevisão da 
exequibilidade e pertinência das 
propostas de problema 
encontradas e que são existentes 
no ambiente escolar. 
- Pesquisar bibliografia que 
suporte a tomada de decisão do 
grupo de estagiários. 
-Frequentar assiduamente a aula 
de IE para usufruir do apoio ao 
nível da investigação e para 
aprender sobre o assunto. 

- Reunião com orientadores e 
estagiários. 

Até ao final do 1º período. 

Competências 
- Capacidade de procura e de 
abordagem da comunidade escolar. 
- Capacidade de refletir sobre a 
pertinência do problema. 
- Boa relação com os meus colegas. 

 

Escola 2,3 de Alfornelos 

PLANO GERAL DE FORMAÇÃO 

Professora Estagiária: Núria Batista Ano letivo: 2012/2013 

Orientador de Escola: Professor Pedro Conde Data inicial: 18/19/2012 

Orientador de Faculdade: Professor Luís Fernandes Data das atualizações: 04/01/2013; 10/05/2013 

            

ÁREA 2 – INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA 
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica (04/01/2013) 

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

- Dificuldade na elaboração do quadro 
teórico devido à inexperiência e ao 
aparecimento de demasiadas dúvidas 
na elaboração do mesmo. 

- Selecionar um projeto que seja 
idêntico ao projeto a ser realiza 
na disciplina de IE na faculdade 
para que se possa aproveitar toda 
a ajuda dos professores da FMH 
e orientadores da escola 
- Escolha de um tema motivante e 
pertinente para a comunidade 
escolar 
- Pesquisa bibliográfica  
- Marcar reuniões para retirar 
dúvidas 

- Apresentação da problemática à 
escola  
- Classificação dada ao projeto 
pelos professores na disciplina de 
IE na faculdade 
- Balanço e feedback dos 
orientadores 

Até ao final do 1º período 

Competências 
- Capacidade de trabalhar em grupo 
- Capacidade crítica e reflexiva 
- Capacidade de justificar as minhas 
decisões 
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica 

10/05/2013 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

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

Dificuldade na elaboração de um 
problema válido e fiável que trouxesse 
inovação para o contexto escolar. 

- Entrevistar o diretor da escola, 
os professores de EF para 
verificar a existência de algum 
problema no agrupamento; 
- Pesquisar da disciplina de 
Investigação Educacional a 
existência de problemas na 
realidade escolar; 
- Solicitar junto dos orientadores 
sugestões e recomendações para 
o estudo; 
- Utilizar a disciplina de 
Investigação Educacional para 
retirar dúvidas sobre o problema 
(validade e fiabilidade). 

- Feedback do diretor, 
professores, orientadores e 
professor da disciplina de 
Investigação Educacional da 
faculdade. 

Até dia 10 de Abril 

Competências 

- Saber utilizar os recursos disponíveis, 
humanos e temporais. 
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica 

10/05/2013 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

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

- Dificuldade na procura de soluções 
válidas que sejam facilmente 
implementadas. 

- Pesquisar na bibliografia o ponto 
de situação, o que já foi feito no 
sentido de solucionar esse 
problema; 
- Identificar posição política 
(Ministério da Educação e 
Ciência) em relação a esse 
problema; 
- Questionar professores 
especialistas nesta área 
(professora Isabel Bayo Lopes) 
 

- Feedback do diretor, 
professores, orientadores e 
professor da disciplina de 
Investigação Educacional da 
faculdade. 

Até dia 10 de Abril 

Competências 

- Realizar um momento de 
brainstorming em grupo. 
- Saber utilizar os recursos de que 
dispomos. 
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica 

10/05/2013 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

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

- Selecionar pontos-chave do trabalho 
para apresentar, uma vez que o 
trabalho era demasiado extenso para 
ser apresentado na totalidade à 
comunidade. 
- Dificuldade na escolha da sala mais 
adequada devido à luz e projetor. 

- Construir um poster com um 
resumo do trabalho e apresentar 
à comunidade no 9º CNEF como 
pré-apresentação. 
- Treinar a apresentação em 
grupo várias vezes; 
- Organizar um momento de 
lanche convívio para poder falar 
informalmente com os 
convidados. 
- Convidar os participantes 
através das redes sociais, email e 
pessoalmente.  
- Convidar uma professora 
especialista (professora Isabel 
Bayo Lopes) para apresentar os 
seus estudos à comunidade no 
sentido de completar o nosso 
trabalho. 
- Apresentar previamente o 
trabalho aos orientadores para 
obter feedback sobre os aspetos 
a melhorar. 

- Feedback do diretor, 
professores, orientadores e 
participantes. 

Dia 10 de Abril 

Competências 

- Saber utilizar os recursos materiais e 
espaciais disponíveis na escola. 
- Dominar os meios de divulgação, 
redes sociais e email. 
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica 

10/05/2013 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

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

- Dificuldade em moderar debates; 
- Expor a informação de forma 
percetível, falar pausadamente e com 
confiança. 

- Aplicar questionário de 
apreciação aos professores 
participantes; 
 

- Feedback dos questionários, 
orientadores e participantes. 
- Balanço individual 

Dia 10 de Abril 

Competências 

- Boa capacidade de discursar; 
- Capacidade de controlar os nervos; 
- Capacidade de trabalhar em grupo. 
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica (04/01/2013) 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 
- No desenvolvimento das 
atividades desta área 
manifesta a capacidade de 
cooperação com os 
diferentes intervenientes, 
num clima de cordialidade e 
respeito, de interajuda e 
sentido crítico, manifestando 
responsabilidade, iniciativa, 
criatividade e 
adaptabilidade. 

 - Agendar momentos de trabalho 
de grupo 

- Reflexão individual Ao longo do ano letivo. 

Competências 
- Capacidade de trabalhar em conjunto 
com os colegas estagiários e 
entreajuda. 
- Capacidade de cooperação com os 
restantes professores. 
- Horários compatíveis entre o núcleo. 

 



27 
 

 

 

Área 3 – Participação na Escola 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

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

- Dificuldade na coadjuvação e 
implementação dos planos de treino 
que elaboro ou de parte destes, dado 
que o professor responsável pelo 
núcleo tem sido sistematicamente 
alterado de sessão para sessão.  

- Assistir a treinos de outros 
clubes fora da escola de maneira 
a aumentar os meus 
conhecimentos sobre a 
modalidade. 
- Planear sessões de treino que 
garantam os princípios do treino e 
adequadas ao escalão em 
questão. 
- Cooperar com os colegas 
estagiários de modo a auxiliarmo-
nos e melhorarmos o nosso 
desempenho. 
 

- Feedback do responsável pelo 
núcleo do Futsal. 

Ao longo do ano letivo. 

Competências 
- Pesquisa sobre a modalidade. 
- Cooperação com o professor 
responsável. 
- Conhecimento sobre teoria e 
metodologia do treino desportivo. 

 

Escola 2,3 de Alfornelos 

PLANO GERAL DE FORMAÇÃO 

Professora Estagiária: Núria Batista Ano letivo: 2012/2013 

Orientador de Escola: Professor Pedro Conde Data inicial: 18/19/2012 

Orientador de Faculdade: Professor Luís Fernandes Data das atualizações: 04/01/2013; 10/05/2013 

            

ÁREA 3 – PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA 
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Área 3 – Participação na Escola 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 
- Participa ativamente na 
coadjuvação da condução 
da atividade de um núcleo 
de Desporto Escolar ou de 
uma atividade física 
alternativa de carácter 
sistemático (ocorrência 
semanal ao longo do ano). 

- Dificuldade no fornecimento de 
feedback de qualidade e com 
pertinência que garanta a evolução nos 
desempenhos dos praticantes, pois 
dado que a ocorrência do treino é 
semanal é um momento de tempo 
bastante curto onde é necessário 
desenvolver ao máximo um leque de 
competências nos alunos e que as 
mesmas sejam consolidadas. 

- Assistir a treinos de outros 
clubes fora da escola de maneira 
a aumentar os meus 
conhecimentos sobre a 
modalidade. 
- Cooperar com os colegas 
estagiários de modo a auxiliarmo-
nos e melhorarmos o nosso 
desempenho. 
 

- Feedback do responsável pelo 
núcleo do Futsal. 

Ao longo do ano letivo. 

Competências 
- Pesquisa sobre a modalidade. 
- Cooperação com o professor 
responsável. 
- Conhecimento sobre teoria e 
metodologia do treino desportivo. 
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Área 3 – Participação na Escola 

10/05/2013 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Concebe, implementa e 
avalia uma ação 
intervenção adaptadas às 
necessidades específicas 
da escola. 

- Organizar uma Semana de EF, desde 
os alunos participantes, quadros 
competitivos, organização dos recursos 
materiais e humanos. 
- Conseguir organizar todas as 
atividades no tempo destinado à 
semana; 
- Ter um plano B para o caso das 
condições climáticas serem adversas. 
- Dificuldade em selecionar os critérios 
de que alunos se levariam à visita, pois 
nem todos podem ir. 

- Questionar os professores de EF 
sobre as atividades que 
costumam ser organizadas nos 
outros anos; 
- Ir ao Jamor questionar sobre a 
possibilidade de realizar uma 
visita às suas instalações e 
preços; 
- Marcar atempadamente a 
semana para tratar das 
autorizações dos alunos, 
autocarro, etc. 
- Deixar os quadros competitivos 
impressos e material preparado 
no dia anterior para o dia 
seguinte. 
 

- Feedback dos alunos, 
professores de EF e orientadores. 
- Balanço individual da semana; 
- Entrevistas de apreciação aos 
professores de EF que 
participaram. 

Semana de 08 a 11 de Abril 

Competências 

- Planear eficazmente tendo em 
consideração o nº de provas, nº de 
participantes, tempo disponível e 
materiais disponíveis; 
- Boa capacidade de trabalhar em 
grupo; 
- Domínio do conteúdo das provas que 
se vão realizar para saber o que é 
necessário em cada atividade. 
- Experiência anterior na organização 
da Semana do Futsal e de uma visita de 
estudo. 
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Área 3 – Participação na Escola 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 
- No desenvolvimento das 
atividades desta área 
manifesta a capacidade de 
cooperação com os seus 
pares, num clima de 
cordialidade e respeito, de 
interajuda e sentido crítico, 
manifestando 
responsabilidade, iniciativa, 
criatividade e 
adaptabilidade. 

 - Promover um clima de 
entreajuda, mostrar trabalho, 
iniciativa e cooperação com os 
colegas. 

- Feedback fornecido pelo 
responsável do núcleo de Futsal. 

Ao longo do ano letivo. 

Competências 
- Boa relação com os colegas de 
trabalho. 
- Capacidade de trabalhar em grupo. 
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Área 4 – Relações com a Comunidade 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 

- Identifica as principais 
características de uma 
turma, destacando as 
particularidades sociais e 
culturais, psicológicas e de 
aprendizagem dos seus 
elementos, explicitando as 
suas implicações para a sua 
intervenção junto da 
mesma, nomeadamente no 
âmbito da direção de turma 
e da atividade letiva. 

 - Realizar um estudo sociométrico 
da turma. 
- Observar as relações que 
existem entre os alunos no 
recreio. 
- Pesquisa junto da diretora de 
turma os processos dos alunos 
relativamente ao seu percurso 
escolar. 
- Conversar com os alunos no 
final da aula no sentido de os 
compreender quando denoto 
algum problema. 

- Feedback da diretora de turma e 
do orientador. 
- Feedback dos outros 
professores no momento de 
apresentação do estudo de turma 
no conselho de turma. 

Ao longo do ano letivo. 

Competências 

- Manter alguma proximidade com os 
alunos. 
- Observar os comportamentos dos 
alunos e procurar interpretá-los. 

 

Escola 2,3 de Alfornelos 

PLANO GERAL DE FORMAÇÃO 

Professora Estagiária: Núria Batista Ano letivo: 2012/2013 

Orientador de Escola: Professor Pedro Conde Data inicial: 18/19/2012 

Orientador de Faculdade: Professor Luís Fernandes Data das atualizações: 04/01/2013 

            

ÁREA 4 – RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 
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Área 4 – Relações com a Comunidade 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 
- Identifica, aprecia 
criticamente e intervém 
ativamente nas atividades 
inerentes à direção de 
turma e do conselho de 
turma. 

- Conhecer todas as tarefas da direção 
de turma. 
- Intervenção nas reuniões de 
encarregados de educação e conselhos 
de turma. 

- Estar presentes em todos os 
momentos de direção de turma. 
- Pesquisar e manter-me 
informada sobre documentos 
oficiais da escola relativos à 
direção de turma. 

- Feedback da diretora de turma. 
- Reuniões com os colegas 
estagiários. 

Ao longo do ano letivo. 

Competências 
- Cooperação com a diretora de turma 
nas funções de assessoria. 
- Capacidade de expressar apreciação 
crítica. 
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Área 4 – Relações com a Comunidade 

Objetivos  Dificuldades Estratégias Controlo Calendarização 
- No desenvolvimento das 
atividades desta área 
manifesta a capacidade de 
cooperação com os seus 
pares, num clima de 
cordialidade e respeito, de 
interajuda e sentido crítico, 
manifestando 
responsabilidade, iniciativa, 
criatividade e 
adaptabilidade. 

 - Promover um clima de 
entreajuda, mostrar trabalho, 
iniciativa e cooperação com os 
colegas. 
- Mostrar pró-atividade e interesse 
pelo trabalho realizado na direção 
de turma. 
- Estar presentes em todos os 
momentos de direção de turma. 

- Feedback fornecido pela 
diretora de turma. 

Ao longo do ano letivo. 

Competências 
- Boa relação com os colegas de 
trabalho. 
- Capacidade de trabalhar em grupo. 

 
 


