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1 Introdução 

 

O presente projeto surge inserido na área três, participação na escola, do 

estágio pedagógico do Mestrado em Ensino da Educação nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Motricidade Humana. 

De acordo com o guia de estágio para o atual ano letivo, o estagiário, no 

âmbito da área três, deverá conceber, desenvolver e avaliar uma ação de 

intervenção adaptada às características e às necessidades específicas da escola 

em que desenvolve o seu estágio. Posto isto, foi sugerido aos professores 

estagiários a criação da página web do Grupo Disciplinar de Educação Física 

(GDEF), associada à página oficial da Escola Básica e Secundária de Gama Barros 

(EBSGB). A página possui, como principal objetivo, a divulgação das atividades 

físicas e desportivas, a renovação da imagem do GDEF e melhorar a comunicação 

no seio da comunidade educativa. 

 Este projeto iniciar-se-á por uma justificação da sua existência, onde se 

explica a necessidade de o mesmo figurar no estágio pedagógico dos alunos 

estagiários do presente ano letivo. Seguem-se os objetivos do projeto, as estratégias 

de formação dos estagiários envolvidos, a população alvo, os recursos, uma 

calendarização e, por fim, a definição da forma de avaliação e averiguação do grau 

de consecução dos objetivos. 

 

2 Pertinência do projeto 

 

 Este projeto pretende divulgar as atividades físicas e desportivas, renovar a 

imagem do GDEF perante a comunidade escolar, bem como, melhorar a 

comunicação na comunidade educativa, a nível do desenvolvimento de atividades 

físicas e desportivas. É indispensável a comunicação entre os professores que 

constituem o GDEF, a fim de transmitir todas as informações relativas à disciplina de 

Educação Física (EF) para que esta se encontre atualizada e seja útil à vida escolar 

dos alunos, professores, encarregados de educação (EE) e a todos aqueles que 

possuem acesso ao website da EBSGB.  

 A página atribuída à disciplina de EF subdivide-se em três páginas, sendo 

elas: documentos, atividades desportivas e desporto escolar (DE). A página 

atribuída aos documentos possui todas as informações necessárias, relativas aos 

conhecimentos, essenciais para a realização do teste de avaliação escrito na 

disciplina de EF, para cada ano de escolaridade. A página destinada às atividades 
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desportivas, pretende divulgar todas as atividades desenvolvidas pelo GDEF, a 

divulgação consiste não só no apelo à participação dos alunos, como também, na 

publicação dos respetivos resultados alcançados por cada turma. Relativamente à 

página do DE, esta apresenta uma página dedicada a cada núcleo de DE existente 

na EBSGB, nomeadamente, andebol, voleibol, futsal, badminton, basquetebol e 

dança. 

 

 

3 Objetivos do projeto 

 

Este projeto é composto por um conjunto de objetivos estabelecidos no início 

do mesmo e que guiam o trabalho a ser desenvolvido. Esses objetivos são: 

 Renovar a imagem do GDEF perante a comunidade escolar; 

 Melhorar a comunicação entre os professores do GDEF e a comunidade 

educativa; 

 Divulgar as atividades físicas e desportivas desenvolvidas/organizadas pelo 

GDEF; 

 Informar a comunidade educativa dos resultados do torneio superturma e do 

DE; 

 Incentivar os alunos a ingressarem num núcleo de DE; 

 Cativar os alunos para um estilo de vida ativo e saudável; 

 Disponibilizar os conteúdos relativos à área dos conhecimentos, 

fundamentais para o estudo da disciplina de EF; 

 Proporcionar aos professores estagiários um leque de conhecimentos para 

gerir a página web de EF; 

 Garantir a autonomia dos professores estagiários na gestão da página web 

de EF; 

 Compreender como se opera uma página web não codificada por HTML; 

 Garantir que, com a transição de ano letivo e de professores estagiários, a 

página web de EF continua ativa e atualizada. 
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4 Estratégias de formação 

 

Sendo este um projeto envolvido na formação dos professores estagiários da 

EBSGB, importa mencionar as estratégias de formação a que estes últimos 

recorrerão para consecução dos objetivos traçados inicialmente. Deste modo, as 

estratégias passam por: 

 Pesquisa autónoma sobre HTML; 

 Pesquisa autónoma sobre organização e gestão de um site; 

 Pedir auxílio a um professor de informática acerca do software indicado para 

gerir um site; 

 Pedir auxílio a um professor de informática acerca da gestão do site da 

EBSGB; 

 Esclarecer dúvidas pontuais acerca do site com um professor de informática; 

 Compreender a gestão do site da EBSGB, procurando perceber como se 

constrói um artigo e uma página; 

 Recolher, junto dos professores do GDEF, informações relativas ao torneio 

superturma e ao DE; 

 Recolher fotografias das atividades desenvolvidas, a fim de criar uma galeria 

de fotos; 

 Solicitar fotografias aos professores do GDEF. 

 

5 População alvo 

 

A população alvo deste nosso projeto compreende a toda a comunidade 

educativa da escola, respetivamente, todos os alunos, pais e EE, professores, 

assistentes operacionais, indivíduos envolvidos na comunidade que envolve a 

escola e todos aqueles que tenham acesso à página oficial da EBSGB. 

 

6 Recursos 

 

6.1 Humanos 

Para a elaboração deste projeto, serão necessários, como recursos humanos, 

dois professores estagiários do núcleo de estágio de EF da EBSGB. Para além dos 

estagiários, contar-se-á com a participação dos restantes professores do GDEF e, 
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numa perspetiva de prestação de informação e esclarecimento de dúvidas relativas 

à parte informática, de um professor de informática da EBSGB. 

 

6.2 Temporais 

 

Este projeto decorrerá durante todo o ano letivo, acompanhando o 

desenvolvimento das atividades desportivas na EBSGB, pretendendo-se, 

igualmente, que o próximo núcleo de estágio dê continuidade ao trabalho realizado. 

Quando existem atividades a decorrer, pretende-se um acompanhamento 

próximo e assíduo durante os dias de competição, para que se possa efetuar um 

levantamento fotográfico e uma recolha das classificações nos torneios. 

Posteriormente, para esclarecimentos de dúvidas com o professor de 

informática e atualização da página, os professores estagiários dedicam quarenta e 

cinco minutos por semana do seu horário ao desenvolvimento deste projeto. Caso 

seja necessário, o esclarecimento de dúvidas pontuais acontece à terça-feira, pelas 

12h, na sala de diretores de turma. 

 

6.3 Espaciais 

 

Dado o acesso à página da EBSGB poder ser efetuado sem recurso a um 

computador da escola, os professores estagiários não necessitam de um espaço 

físico fixo para o trabalho informático. Este trabalho é autónomo, sendo 

normalmente efetuado no gabinete do GDEF e em espaços extra escola. 

Quando procedemos ao esclarecimento de dúvidas, através do auxílio do 

professor de informática, recorremos à sala de diretores de turma. 

 

6.4 Materiais 

 

Os recursos materiais necessários ao desenvolvimento deste projeto são os 

computadores portáteis dos professores estagiários, o computador do GDEF 

(localizado no gabinete do grupo), uma máquina fotográfica e ligação à internet. 
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7 Calendarização das atividades 

 

Neste ponto apresenta-se, seguidamente, um calendário das atividades a 

desenvolver para a consecução do projeto até ao término do ano letivo. Na tabela 

seguinte, as zonas assinaladas a azul claro indicam a altura do ano letivo em que a 

atividade irá ocorrer. 

 

Tabela 1 - Calendário de atividades 

 

8 Avaliação do projeto 

 

Sendo este um projeto que envolve um conjunto de ações a desenvolver e 

que visa o concretizar de alguns objetivos propostos inicialmente, importa que o 

mesmo seja sujeito a uma avaliação para aferição do grau de consecução dos 

objetivos. Neste sentido, o presente projeto será alvo de uma apreciação crítica por 

parte dos estagiários nele envolvidos, sendo elaborado um balanço como forma de 

análise. Contará, também, com uma apreciação por parte do professor orientador na 

EBSGB e, de um modo informal, com as opiniões dos restantes professores do 

GDEF, e por uma apreciação do professor de informática, anteriormente referido. 

Todas as apreciações efetuadas serão incluídas no relatório dos estagiários. 

 

 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

Atividade 
Meses do ano letivo 2012/13 

Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. 

Reunião com professor de 

informática 
         

Criação do utilizador “edfisica” e 

atribuição de password 
         

Recolha de informação sobre 

torneio superturma e DE 
         

Introdução de informações          

Avaliação do projeto          
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