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Resumo 

 

 O presente relatório tem como objetivo a descrição e análise do processo de 

Estágio Pedagógico realizado na Escola Secundária da Amadora no ano letivo 2013/2014. 

O estágio está inserido no segundo ano do Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Motricidade Humana, com vista a uma 

preparação para a função docente. As atividades desenvolveram-se com base no Guia de 

Estágio, onde estão implícitos os objetivos relativos às quatro áreas de intervenção, 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem (Área 1), Inovação e Investigação 

Pedagógica (Área 2), Participação na Escola (Área 3) e Relações com a Comunidade (Área 

4). 

 No que respeita às quatro áreas será feita uma reflexão quanto às principais 

atividades desenvolvidas, às dificuldades, às soluções encontradas para superar as 

mesmas, bem como aos benefícios que contribuíram para a minha formação inicial. 

 No final do relatório, é realizada uma reflexão crítica sobre todo o processo de 

formação, relacionando as atividades desenvolvidas no sentido de perspetivar um 

desenvolvimento profissional para o meu futuro enquanto professor de Educação Física. 

 

 

Palavras-chave: Educação Física, Ensino-Aprendizagem, Avaliação, Planeamento, 

Condução do Ensino, Observação, Dificuldades, Estratégias, Reflexão, Formação, 

Comunidade Escolar. 
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Abstract 

 

 This report aims to describe and analyze the process of Teacher Training held at 

Amadora Secondary School in the academic year 2013/2014. The stage is set in the second 

year of the Master in Teaching Physical Education in Primary and Secondary Education, 

the School of Human Kinetics, with a view to preparing for the teaching profession. The 

activities were developed based on the Guide Stage, where goals related to four areas of 

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

Pedagogical Innovation and Research (Area 2) Participation in the School (Area 3) and 

Community Relations (Area 4). 

 As regards the four areas will be done a discussion about the main activities, the 

difficulties, the solutions to overcome them, as well as the benefits that contributed to my 

initial formation. 

 At the end of the report, is made a critical reflection on the whole process of 

formation, relating the activities developed to perspective professional development for my 

future as a teacher of Physical Education. 

 

 

Key words: Physical Education, Teaching and Learning, Assessment, Planning, Driving 

School, Observation, Difficulties, Strategies, Reflection, Training, Community School. 
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I. Introdução 

 

 Este relatório carateriza-se por uma análise reflexiva de todo o Estágio Pedagógico 

pertencente ao segundo ano do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, que foi desenvolvido na Escola Secundária da Amadora (ESA) no 

ano letivo 2013/2014. 

 Esta reflexão tem por base as competências do estagiário descritas no Guia de 

Estágio, verificando se foram atingidas e se foram desenvolvidas e melhoradas com o 

decorrer do ano letivo.  

 O Estágio Pedagógico organiza-se segundo quatro áreas de intervenção – 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem (Área 1), Inovação e Investigação 

Pedagógica (Área 2), Participação na Escola (Área 3) e Relações com a Comunidade (Área 

4), nas quais existe, respetivamente, um conjunto específico de atividades que foram 

desenvolvidas por mim. Essas atividades serão descritas e analisadas, tentando encontrar 

elos de ligação entre elas com o objetivo de promover um carácter reflexivo, 

contextualizado, projetivo e fundamentado. 

 Neste relatório, primeiro será feita uma contextualização onde se carateriza a 

escola onde se desenvolveu o estágio, o Departamento de Educação Física (DEF), a turma 

onde foram desenvolvidas as atividades letivas, assim como os recursos espaciais, 

temporais e humanos aos quais recorri como auxílio para as atividades desenvolvidas no 

processo de ensino-aprendizagem. Posteriormente, será feita uma reflexão sobre as quatro 

áreas de intervenção que compõem o Estágio Pedagógico, procurando relacioná-las de 

modo a compreender os procedimentos de formação inicial no desenvolvimento 

profissional do estagiário. Como último ponto do relatório será feita uma reflexão global 

sobre todo o Estágio Pedagógico, descrevendo os benefícios e as aprendizagens 

adquiridas como estagiário, e que contribuirão seguramente para a minha projeção e 

desenvolvimento enquanto professor de Educação Física (EF). 
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II. Contextualização 

 

a) Escola 

 

 A ESA encontra-se localizada na Freguesia da Reboleira, pertencente ao Concelho 

da Amadora. Está incluída no Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa 

e a sua população-alvo são alunos do ensino secundário. Devido à sua localização e rede 

de transportes, a escola recebe alunos oriundos de outras freguesias do mesmo Concelho. 

Outra particularidade da escola tem a ver com a integração de alunos provenientes de 

outros países, com especial prevalência de alunos provenientes dos Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa. Segundo o artigo 15º do Decreto de Lei nº 139/2012, as escolas, 

no âmbito da sua autonomia, devem desenvolver projetos e atividades que contribuam 

para a formação pessoal e social dos alunos. Sendo assim, existe uma grande 

preocupação por parte da escola em inserir também todos estes alunos. Relativamente ao 

desporto escolar, a escola apresenta três núcleos: o de natação, o de ténis e o de esgrima. 

Para além das atividades de desporto escolar, a escola inclui diversas atividades de 

complemento curricular aos alunos.  

 O Projeto Educativo da ESA apresenta-se como um ponto fundamental, em que os 

principais objetivos que estão definidos são:  

 Diversificar a oferta curricular e percursos formativos, valorizando o contexto 

escolar, investindo em recursos materiais e humanos, proporcionando alternativas 

e criando oportunidades face à realidade envolvente, promovendo um ensino plural 

e partilhado correspondente às exigências e desafios do futuro;  

 Fomentar aprendizagens centradas nos processos e na gestão de conhecimentos, 

contribuindo para a formação integral dos alunos como futuros cidadãos 

responsáveis, conscientes, autónomos, cooperantes, críticos e interventivos;  

 Promover o sucesso escolar investindo na formação e qualificação de todos os 

jovens com base em valores de justiça, exigência, rigor e qualidade, reduzindo o 

abandono precoce do sistema de educação, assumindo a aprendizagem como 

condição humana ao longo da vida; 

 Incrementar a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade; 

 Enquadrar a formação Profissional do Corpo Docente no Plano de Formação da 

Escola. 

 Quanto aos recursos espaciais, a escola possuí sete pavilhões, sendo dois deles 

especialmente destinados aos cursos de Ciências e Tecnologias, um à Educação Física, 
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enquanto que os restantes abrangem um maior número de disciplinas e atividades de 

acordo com as diferentes áreas de especialidade. O pavilhão principal contém os órgãos 

de direção da escola, o posto médico, o PBX, a sala de professores, o centro de recursos, 

a reprografia, a papelaria, o bar, a cantina e o espaço destinado aos alunos, também 

chamado de polivalente. O facto de a escola possuir todos estes espaços com 

caraterísticas distintas permite a oferta aos alunos, de um conjunto de atividades que 

estimulam a sua socialização e integração com os consequentes benefícios em termos de 

aprendizagem e competências pessoais e sociais. Relativamente aos espaços destinados 

à EF, o pavilhão disponibiliza seis espaços, o ginásio azul, o pavilhão, o ginásio verde, o 

polidesportivo, o espaço exterior e a sala de EF. O ginásio azul tem a particularidade de 

ser aquele onde é lecionada a ginástica, embora possam ser aprendidas outras matérias 

como a luta ou a dança. O pavilhão oferece um maior leque de matérias e tem a 

particularidade de ter seis tabelas de basquetebol e duas redes de voleibol. O ginásio verde 

não é muito polivalente, contudo, apresenta as dimensões de um campo de voleibol assim 

como alguns espaldares que podem ser utilizados em diferentes contextos na disciplina. O 

polidesportivo tem as dimensões de um campo de futsal e andebol e é utilizado 

essencialmente para os jogos desportivos coletivos. O espaço exterior não oferece grande 

variedade de matérias, no entanto possui os cestos de corfebol e uma pista onde se pode 

trabalhar o atletismo. Em qualquer um dos espaços mencionados, pode ainda ser 

trabalhada a condição física, aspeto fundamental e que deve ser trabalhado de forma 

transversal ao longo de todo o ano letivo. Por último, está disponível a sala de EF, local 

utilizado para reuniões e para a lecionação de aulas teóricas. Ainda no que diz respeito 

aos recursos materiais para a disciplina de EF, a escola possui os materiais adequados 

para as matérias a abordar, apresentando um vasto leque de materiais. Penso que poderia 

ser feita na escola, uma parede de escalada, pois deste modo seria mais uma matéria 

alternativa do Programa Nacional de Educação Física (PNEF) a trabalhar nas aulas, 

aumentando e melhorando deste modo, o currículo escolar dos alunos.   

 A polivalência dos espaços disponíveis assim como a variedade de materiais a 

utilizar para a lecionação da disciplina de EF, permitiram-me uma melhor autogestão dos 

mesmos, beneficiando o meu planeamento de acordo com as necessidades e 

especificidades dos alunos, aspeto positivo fundamental para o meu futuro e para o meu 

desenvolvimento enquanto professor. De acordo com o meu planeamento e de acordo com 

o roulement de instalações da escola os espaços são suficientes para a lecionação da 

disciplina. Durante o período de avaliação inicial, as rotações do roulement de instalações 
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são alteradas semanalmente, enquanto que após esta etapa as rotações são feitas 

quinzenalmente. 

 A ESA, carateriza-se assim, pelo excelente clima relacional entre todos os atores 

escolares, desde os alunos ao pessoal docente e não docente. Deste modo, é 

proporcionada uma educação mais coerente, dinamizadora, participativa e inclusiva.  

 

b) Departamento de Educação Física 

 

 O DEF da ESA foi constituído por doze professores, incluindo um estagiário.  

 Quanto a documentos orientadores do processo de avaliação do DEF, existiu um 

protocolo de avaliação inicial, um sistema de critérios de avaliação e um roulement de 

instalações definido. Todos os anos letivos são realizados diversos torneios internos de 

diversas modalidades, nos quais participam um número considerável de alunos. Os 

professores e alguns alunos participaram ainda nos Jogos Juvenis Escolares da Amadora, 

para onde são apurados os três primeiros classificados de cada modalidade, e que contam 

com o acompanhamento de três ou quatro professores do DEF.  

 Com o decorrer do ano letivo, fui-me apercebendo que existem vários conflitos entre 

alguns professores do departamento, aspeto prejudicial uma vez que origina um clima 

menos positivo, tendo implicações ao nível da sua dinâmica de trabalho. Outra faceta do 

DEF que foi observada é o facto de, nas reuniões, não terem sido discutidos e 

uniformizados alguns aspetos relativos à avaliação dos alunos. Visto a coerência, a 

uniformização e a fiabilidade da avaliação dos professores, ser um fator importante para 

as aprendizagens e classificações dos alunos, este é um aspeto que penso que deverá ser 

melhorado no âmbito do departamento, pois deste modo, o processo de formação dos 

alunos sairia beneficiado. A este propósito, realizei um estudo de investigação-ação, onde 

o tema em questão foi precisamente verificar se existia fiabilidade interobservadora entre 

professores de EF de um mesmo departamento. Existe assim, um conjunto de 

comportamentos que deveriam ser alterados no sentido de melhorar este aspeto e que já 

propus ao DEF. A realização de ações de formação, a formação contínua sobre os PNEF, 

assim como a observação e discussão de situações de aprendizagem, são aspetos 

relevantes que contribuirão para uma maior homogeneidade entre os professores. A este 

propósito Comédias (2004) assinala que, o trabalho conjunto, a recolha de opiniões de 

outros professores e a elaboração e aplicação de grelhas de observação comuns que 

respeitem os critérios definidos pelo DEF, vão permitir uma necessária homogeneização. 
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 Apesar de se verificar que o clima entre alguns professores não era o desejado, 

existiu respeito entre todos. Pessoalmente, sinto que fui bem recebido, integrado e apoiado 

no departamento, o que me permitiu compreender melhor a importância do espírito de 

grupo, que consequentemente me beneficiará na minha futura atividade docente.  

 

c) Núcleo de Estágio 

 

 Todos os anos letivos, a ESA recebe um núcleo de estágio de EF proveniente da 

Faculdade de Motricidade Humana. No início do ano letivo, o núcleo de estágio era 

constituído por dois estagiários, mas cinco semanas depois o mesmo ficou reduzido a um 

devido ao facto de um deles ter optado por um mestrado noutra área de especialidade. 

Logo, senti algumas dificuldades uma vez que era impossível haver troca de informação 

entre estagiários, condicionando de certa forma o meu planeamento e, principalmente as 

atividades inerentes à Área 2, Investigação e Inovação Pedagógica. 

  Nas semanas iniciais desenvolveu-se um ambiente saudável entre os estagiários. 

Todavia, passado o momento de avaliação inicial, o núcleo de estágio ficou somente 

constituído por mim. Com a saída do outro estagiário, senti algumas dificuldades de 

readaptação, embora me tivesse esforçado para superar essa adversidade e desenvolver 

o meu trabalho na escola. Por outro lado, este aspeto fez-me crescer como estagiário, pois 

naturalmente, adquiri uma maior autonomia nas atividades desenvolvidas, aproximando-

me mais da realidade das atividades que são desenvolvidas por um professor de EF no 

seu dia-a-dia dentro da escola.  

 De um mesmo modo, o acompanhamento e a supervisão dos meus orientadores 

de faculdade e de escola, contribuíram para o meu desenvolvimento enquanto estagiário, 

pois adquiri bastantes conhecimentos acerca desta profissão, não só na sala de aula mas 

também na comunidade escolar e educativa. Pessoalmente, penso que este 

acompanhamento se torna bastante importante para o crescimento do estagiário, uma vez 

que é através da experiência dos professores orientadores que nos são incutidos hábitos 

e estratégias de intervenção, tentado retirar daí um maior êxito pessoal e para as 

aprendizagens dos alunos. A este propósito Onofre (1996) salienta que a supervisão 

pedagógica se tem revelado como uma componente imprescindível na promoção de 

caraterísticas para a formação de professores. 
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d) Turma (10º10) 

  

 Neste ano letivo fui professor de uma turma de 10º ano do Curso Científico-

Humanístico de Línguas e Humanidades, constituída por vinte e oito alunos dos quais vinte 

e um estavam inscritos na disciplina de EF. Desse grupo de alunos, cinco eram rapazes e 

dezasseis eram raparigas, apresentando uma média de idades de 14,8 anos no início do 

ano letivo. Um aspeto a salientar tem a ver com o facto de apenas existir uma aluna 

repetente inscrita na disciplina.  

 No que respeita à sua prestação motora nas matérias, a turma caraterizava-se por 

possuir caraterísticas muito homogéneas. De um modo geral, a turma apresentava 

bastantes dificuldades ao nível das matérias e da condição física no início do ano letivo, 

logo, houve desde muito cedo a preocupação em promover um clima de aula saudável, 

altruísta e propício às aprendizagens, tentando identificar as dificuldades dos alunos ao 

dialogar com eles, fazendo com que melhorasse o relacionamento entre todos os 

intervenientes. Um dado retirado das fichas de identificação e caraterização dos alunos e 

que serviu para o Estudo de Turma na Área 4, Relações com a Comunidade, tem a ver 

com o facto de a grande maioria da turma não apresentar hábitos de vida saudáveis nem 

a prática regular de atividade física fora da escola, aspeto que pode ter contribuído para o 

elevado grau de dificuldades que a maioria dos alunos apresentou. Num estudo, Pereira et 

al (2006) confirmam que as crianças que praticam regularmente atividades físicas 

apresentam uma melhor condição física relacionada com a saúde. Logo, se os alunos 

fossem ativos poderiam melhorar os resultados obtidos na disciplina.  

 Quanto ao comportamento da turma, os alunos eram disciplinados, assíduos, 

respeitavam as regras e respeitavam-se mutuamente, não apresentando níveis de 

indisciplina no decorrer das aulas. Uma caraterística da turma a referir também é o facto 

de os alunos serem oriundos de um grupo variado de escolas do ensino básico, o que 

dificultou inicialmente a sua integração e a formação de grupos na turma, embora com o 

decorrer do tempo este aspeto tivesse sido melhorado. Estas particularidades da turma 

permitiram-me refletir quanto aos objetivos e ao planeamento para a formação de grupos 

no decorrer das minhas aulas, promovendo uma diferenciação e inclusão do ensino e 

desenvolvendo a minha capacidade enquanto estagiário e candidato a professor de EF. 
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e)  Conselho de Turma 

 

 O Conselho de Turma (CT) do 10º10 era constituído por oito professores, incluindo 

um estagiário de EF. Os oito professores correspondiam, respetivamente, às disciplinas de 

EF, Geografia A, História A, Inglês, Português, Filosofia e Francês, sendo a professora 

desta última disciplina a diretora de turma. Dentro do CT existiu um bom relacionamento 

entre todos os professores, aspeto fundamental no desenvolvimento de estratégias e 

soluções para os problemas encontrados na turma. 
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III.  ÁREA 1 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

a) Planeamento, condução do ensino e avaliação  

 

 A área de Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem carateriza-se por 

ser a área principal do Estágio Pedagógico, uma vez que corresponde ao período de 

lecionação, representando um peso relativamente superior quando comparada com as 

restantes áreas. Esta área encontra-se dividida em três sub-áreas, o planeamento, a 

avaliação e a condução do ensino. Apesar de pertencerem todas à mesma área, não 

podem ser analisadas individualmente mas sim como um todo, pois estão 

permanentemente em articulação, relacionando-se e sendo influenciadas mutuamente de 

acordo com as atividades do professor. Deste modo, é visível que é principalmente através 

do planeamento que se organiza o processo de avaliação e de condução do ensino. As 

informações recolhidas no processo avaliativo condicionam o planeamento das etapas e 

das unidades de ensino consequentes. A condução do ensino decorre das decisões do 

planeamento realizado, onde se pode inserir também a avaliação, nomeadamente a 

avaliação inicial e formativa. Também se pode afirmar que quanto mais qualidade tiverem 

os instrumentos de avaliação formativa, melhores conclusões se poderão retirar para o 

posterior planeamento das etapas e unidades de ensino (UE) seguintes, beneficiando 

assim as aprendizagens dos alunos.  

 Antes do início do ano letivo, foram-me facultados alguns documentos orientadores 

importantes para as minhas atividades de estágio, mais especificamente documentos do 

DEF. Visitei ainda a escola juntamente com o Professor Orientador Francisco Pestana e 

observei os recursos disponíveis. Consequentemente no início do ano letivo senti-me 

melhor preparado para desempenhar as funções de estagiário da Área 1, uma vez que já 

tinha uma noção da realidade onde estava inserido, beneficiando a minha adaptação à 

escola. Logo, este aspeto será no futuro, uma tarefa a realizar quando estiver inserido 

noutra escola.  

 De acordo com a ordem cronológica das atividades de avaliação das 

aprendizagens, somos confrontados no início do ano letivo com a necessidade de orientar 

o processo de ensino-aprendizagem dos alunos (Carvalho, 1994). Surge então a etapa de 

avaliação inicial (AI) que teve uma duração aproximada de cinco semanas. Os objetivos 

desta etapa são: conhecer os alunos em atividade de EF; apresentar o PNEF aos alunos; 

rever aprendizagens anteriores; criar um bom clima de aula bem como ensinar ou 

consolidar rotinas de organização e normas de funcionamento; avaliar o nível inicial dos 
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alunos e as suas possibilidades de desenvolvimento no conjunto das matérias; identificar 

os alunos “críticos” e as matérias prioritárias; recolher dados para definir prioridades de 

desenvolvimento para a etapa seguinte; recolher dados para orientar a formação de 

grupos; identificar aspetos críticos no tratamento de cada matéria; e, recolher dados, para 

em conjunto com os outros professores do departamento, elaborar o plano plurianual, 

estabelecendo metas para cada ano de escolaridade e definir objetivos (Carvalho, 1994). 

Todos estes objetivos devem ser levados em conta durante o período de AI. As aulas 

correspondentes a esta etapa: devem ser aulas com um cariz normal, onde o ensino e a 

aprendizagem têm lugar, onde o professor, ao mesmo tempo que acompanha a atividade 

dos alunos, recolhe os dados para a avaliação inicial; aulas ricas e variadas, com várias 

matérias e várias tarefas de aprendizagem, para que o professor as possa repetir, sem 

prejuízo para os alunos, garantindo mais tempo de apreciação dos alunos e mais tempo 

de aprendizagem/aperfeiçoamento; aulas com uma estrutura semelhante, que possam 

decorrer em espaços com características distintas, aproveitando as características próprias 

desse espaço, e libertem o professor de tarefas de organização; entender as situações de 

avaliação inicial como situações de aprendizagem, integrando estas situações 

conjuntamente com outras que o professor entender necessárias e pertinentes, em aulas 

organizadas conforme o estilo pessoal de cada um (Carvalho, 1994). No que respeita a 

esta etapa, elaborei inicialmente o respetivo plano com o intuito de, durante este período, 

recolher o máximo de informação possível sobre as capacidades dos alunos nas diferentes 

matérias, constituindo-se como um período essencialmente de observação, verificando se 

os alunos cumpriam os critérios com sucesso. Relativamente à minha intervenção, de 

forma a estar um pouco mais seguro no decorrer das aulas, utilizei estilos de ensino mais 

centrados no professor, como o comando ou a tarefa, sendo esta última a predominante 

ao longo das aulas.  

Os critérios de avaliação estabelecidos pela escola, pelo DEF e pelo professor 

permitirão determinar concretamente o grau de sucesso dos alunos (Jacinto et al, 2001). 

Na primeira aula do ano letivo apresentei aos alunos os critérios de avaliação com o 

objetivo de lhes dar a conhecer os objetivos do DEF para as respetivas matérias. A 

construção de uma avaliação que permita a regulação contínua do processo educativo 

exige que os objetivos pedagógicos sejam definidos de forma clara e que os critérios de 

avaliação sejam conhecidos e assimilados pelos alunos, ultrapassando assim alguns 

obstáculos a que a investigação educacional tem dado ênfase, como o desconhecimento, 

pelos alunos, dos critérios a partir dos quais são avaliados, as contradições entre os 

critérios e as tarefas e as discrepâncias entre os critérios explicitados e os critérios 
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utilizados (Alaiz e Barbosa,1994)1. No sentido de serem ultrapassados tais obstáculos, 

cada professor deve explicitar para si próprio e para os alunos os critérios de avaliação 

utilizados, de forma a permitir ajustar o seu ensino e orientar os alunos no decorrer do 

processo de aprendizagem, permitindo que os alunos se possam autoavaliar (Barreira et 

al, 2006). Então, a perceção do que são os objetivos e os critérios de avaliação constitui 

um fator determinante para o sucesso escolar dos alunos (Assessment Reform Group 

(Leaflet), 2002)2. 

 Para a realização da AI, foi utilizado o protocolo de AI do DEF da ESA, onde estão 

dispostos os indicadores das matérias a observar, neste caso, para o 10º ano de 

escolaridade, e que se constituiu como uma mais-valia para a avaliação diagnóstica dos 

alunos.  

Pessoalmente, senti algumas dificuldades, nomeadamente ao nível da condução 

do ensino das matérias de dança e de patinagem, uma vez que nunca me tinham sido 

proporcionadas atividades relacionadas com as mesmas, logo está em questão a minha 

falta de formação nestas matérias. Deste modo, na elaboração do Plano Anual de Turma 

(PAT), optei apenas por começar a leciona-las no 2º Período, como veremos 

posteriormente no relatório. Outra dificuldade sentida foi o facto de ter de observar e intervir 

em simultâneo com os alunos no decorrer da aula, o que inicialmente não me permitiu ser 

tão coerente nas observações e avaliação diagnóstica. Para melhorar o meu empenho 

enquanto professor optei pela criação de algumas estratégias para solucionar esses 

problemas, preenchendo rapidamente no final de cada aula, as fichas/grelhas de 

observação elaboradas e disponibilizadas pelo orientador de escola com os indicadores 

das matérias abordadas nas respetivas aulas. Esta estratégia beneficiou a minha avaliação 

inicial, pois, devido ao facto de as observações terem sido feitas minutos antes, consegui 

um registo mais coerente do nível inicial dos alunos. Estas fichas de registo contribuíram 

positivamente, não só na AI, como também na avaliação formativa. Segundo Carvalho 

(1994), quantos mais registos o professor conseguir, mais fácil será identificar o nível do 

programa a selecionar para cada aluno. No futuro, enquanto docente de EF, optarei pela 

utilização destas grelhas de registo, pois assim poderei observar e anotar as melhorias dos 

alunos nas diferentes matérias, orientando as decisões ao nível do planeamento para a 

turma. Contudo, apesar dessas dificuldades, consegui concretizar a maioria dos objetivos 

apresentados no plano de AI, adaptando os mesmos ao roulement da escola. Ainda no 

período de AI, tive alguma facilidade na criação de rotinas de organização, tanto para o 

                                                             
1 Citado por Barreira et al (2006) 
2 Citado por Barreira et al (2006) 
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aquecimento como para o decorrer e para o final das aulas, uma vez que a turma não 

apresentou comportamentos de indisciplina e apresentou hábitos de trabalho. No entanto, 

a turma apresentava níveis de autonomia baixos na realização das tarefas. Um aspeto 

muito importante que foi concretizado mas que devido ao facto de a turma ser muito 

homogénea me facilitou a observação, foi o conhecimento do nível dos alunos nas 

diferentes matérias. Por último, o ajustamento do meu planeamento de AI ao protocolo de 

AI da ESA foi outro aspeto onde não senti dificuldades e me permitiu ser coeso e objetivo 

na avaliação dos alunos. 

 Um aspeto a salientar é o facto de ter usado planos de aula durante a AI, planos 

que me beneficiaram bastante devido à falta de experiência de lecionação da disciplina, 

mais especificamente no que respeita à formação de grupos na turma.   

 Após a análise dos resultados da AI, elaborei o PAT e o Plano da 2ª Etapa, 

Introdução e Aprendizagem. O PAT revela-se fundamental no processo de ensino-

aprendizagem, pois é o documento orientador de todo o processo de ensino-aprendizagem 

ao longo do ano letivo, pretendendo selecionar, planear e operacionalizar a definição de 

objetivos, metas e prioridades de desenvolvimento para os alunos ao longo do ano, 

baseando-se na AI e reajustado de acordo com as informações decorrentes da avaliação 

formativa (Jacinto et al, 2001). No início da elaboração do PAT, senti bastantes 

dificuldades, nomeadamente devido ao facto de ser a primeira vez que construía este 

documento, bem como à falta de experiência. Num estudo realizado, Teixeira & Onofre 

(2009) verificaram que as dificuldades dos estagiários são essencialmente ao nível do 

planeamento. Sendo a primeira vez, tive dificuldades em prognosticar o nível dos alunos 

“críticos” em algumas matérias, assim como definir os objetivos para o final do ano. No 

entanto, com a ajuda dos professores orientadores consegui compreender e ultrapassar 

esta dificuldade. A não existência de um plano plurianual no DEF pode ter contribuído 

também para as minhas dificuldades na construção deste documento. Penso que no meu 

futuro, precisarei de melhorar o meu conhecimento em algumas matérias, nomeadamente 

na dança, na patinagem e nas ajudas na ginástica, pois é um aspeto fundamental que 

poderá influenciar a elaboração de futuros PAT bem como a aprendizagem dos alunos. As 

estratégias adotadas por mim para aumentar o meu conhecimento nessas matérias foram 

a observação regular das aulas do professor orientador de escola e o estudo autónomo, 

que posteriormente, no 2º Período, contribuíram para a sua introdução no processo ensino-

aprendizagem e consequente melhoramento do ensino das mesmas. A observação das 

aulas do professor orientador foi muito importante para a minha aprendizagem nestas 

matérias. Este aspeto vai ao encontro de Carvalho (1994), que refere que, na Educação 
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Física, o instrumento de avaliação por excelência é a observação. A supervisão 

pedagógica do professor orientador permitiu-me refletir sobre alguns aspetos a serem 

melhorados nas minhas aulas. De acordo com Formosinho (2002), a supervisão influencia 

o crescimento de todos os membros da organização, aumenta e potencia as 

aprendizagens, tornando mais eficaz o trabalho individual e o espaço colaborativo.  

 No PAT, para além dos objetivos anuais, fiz ainda uma caracterização da turma, 

que serviu também como suporte para a posterior realização do estudo de turma no âmbito 

da Área 4, Relações com a Comunidade, bem como para a transmissão de algumas 

caraterísticas específicas dos alunos ao CT. Deste modo, os professores do CT, para além 

das informações que adquiriram pessoalmente nas respetivas disciplinas, receberam mais 

algumas informações minhas acerca dos alunos, nomeadamente a diretora de turma. Para 

além da caracterização da turma, prognostiquei objetivos e níveis dos alunos para as 

Atividades Físicas, para a Aptidão Física e para os Conhecimentos, apresentei a 

calendarização anual das atividades e as estratégias de intervenção pedagógica quanto 

às dimensões, à diferenciação e à avaliação do ensino. Para a Aptidão Física, o meu 

prognóstico foi colocar todos os alunos dentro da Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF), 

apesar de no final do ano letivo, apenas 2/3 dos alunos se encontrarem dentro desta zona. 

Ao longo de todo o ano letivo a condição física foi um aspeto que tive em consideração, 

trabalhando transversalmente os aspetos inerentes à mesma, tentando desenvolver as 

capacidades motoras e coordenativas de todos os alunos, uma vez que sem ela, o trabalho 

das atividades físicas ficaria seguramente comprometido. Logo, foram realizados ao longo 

de todas as etapas, exercícios de aptidão aeróbia, de força e resistência muscular e de 

flexibilidade. Um ponto muito positivo a salientar foi o facto de os exercícios de condição 

física realizados nas aulas me permitirem fazer um transfer dessas situações de 

aprendizagem para as atividades da modalidade de ténis do desporto escolar no âmbito 

da Área 3, Participação na Escola, na qual foram obtidos resultados bastante positivos, 

como descreverei posteriormente. 

 No que respeita aos Planos de Etapa, mais especificamente para a 2ª Etapa, 

Introdução e Aprendizagem, elaborei uma planificação baseada na calendarização, 

apresentei os objetivos para cada matéria prioritária nas Atividades Físicas, para a Aptidão 

Física e para os Conhecimentos, fiz referência à avaliação, à formação de grupos 

(maioritariamente homogéneos), às estratégias de ensino e a algumas atividades internas. 

Quanto à formação de grupos, Jacinto et al (2001) referem que a formação de grupos é 

um elemento chave na estratégia de diferenciação do ensino, e que, sempre que 

necessário à eficácia do processo ensino-aprendizagem, deve assegurar-se a constituição 
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homogénea de grupos. Este aspeto vai ao encontro do que referi anteriormente 

relativamente ao meu planeamento no que respeita a grupos homogéneos. Uma lacuna 

observada e que é imprescindível para a avaliação formativa bem como para o processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos e que não fiz referência no plano desta etapa e da 

seguinte (3ª Etapa, Aprendizagem e Desenvolvimento), foi a definição dos instrumentos de 

avaliação formativa, pois a sua ausência pode dificultar a recolha de informações por parte 

do professor. Segundo Carvalho (1994), a avaliação formativa é um processo de recolha 

de informações que nos permite, ao longo do ano, orientar e regular a nossa atividade 

pedagógica, bem como controlar os seus efeitos, isto é, a aprendizagem. Segundo Bloom 

et al (1971)3, o objetivo da avaliação formativa não é somente atribuir uma nota, mas sim 

ajudar os alunos e o professor a deterem-se na aprendizagem específica necessária ao 

domínio da matéria. Ou seja, permite, por um lado, ajudar os alunos a ultrapassarem as 

suas dificuldades de aprendizagem, e por outro, auxiliar o professor na diferenciação do 

ensino (Pacheco, 1994b, p.32)4. Se os professores analisassem os processos e os 

resultados, se tivessem informação pontual, sistemática e relevante sobre a forma como 

decorre o processo de ensino-aprendizagem, ficariam com uma ideia mais autêntica do 

que está a acontecer bem e menos bem, podendo, assim, fazer ajustamentos ao próprio 

processo (Barreira et al, 2006). Sendo assim, de acordo com as minhas dificuldades 

mencionadas, nos próximos anos letivos enquanto docente da disciplina de EF, definirei e 

elaborarei antecipadamente os instrumentos de avaliação formativa.  

 No final da 2ª Etapa, Introdução e Aprendizagem, alguns alunos apresentaram 

algumas melhorias de acordo com os níveis que prognostiquei inicialmente, 

nomeadamente três alunos no voleibol, um no andebol e três no corfebol, o que vai ao 

encontro dos objetivos que estabeleci para esta etapa. Na Aptidão Física registaram-se 

algumas melhorias, embora não muito significativas devido ao facto de a turma apresentar 

muitas dificuldades ao nível da condição física. Quanto aos Conhecimentos foi realizado 

um trabalho de grupo onde todos os alunos obtiveram classificações positivas.  

 Na etapa referente ao 2º Período, 3ª etapa de Aprendizagem e Desenvolvimento, 

optei por não realizar os testes do Fitnessgram porque a condição física tem de ser vista 

de um modo transversal ao longo do ano letivo. Se realizasse os testes do Fitnessgram no 

2º Período, seguramente, não se registariam grandes diferenças comparativamente ao 1º 

Período. Todavia, fui trabalhando regularmente os aspetos inerentes à condição física. 

Consequentemente, no final do ano letivo, grande parte dos alunos apresentaram algumas 

                                                             
3 Citado por Barreira et al (2006) 
4 Citado por Barreira et al (2006) 
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melhorias na condição física, o que demonstra que foi trabalhada transversalmente e que, 

a médio/longo prazo, terá de ser dada continuidade a estes aspetos fundamentais na 

disciplina de EF.  

 Quanto aos Conhecimentos, foi realizada na 3ª etapa, uma aula teórica que teve 

como objetivo transmitir aos alunos os conteúdos do PNEF para o 10º ano de escolaridade, 

sendo realizado posteriormente um teste escrito individual, onde a grande maioria dos 

alunos apresentaram resultados bastante satisfatórios.  

 Na realização do plano da 4ª e última etapa, Revisão e Consolidação, melhorei 

bastantes aspetos, nomeadamente ao nível dos instrumentos de avaliação formativa, pois 

utilizei fichas de registo e grelhas de observação em todas as matérias, conseguindo anotar 

mais pormenorizadamente se os alunos cumpriam os indicadores dos diferentes níveis das 

matérias que foram prognosticados para o final do ano letivo. Este aspeto enriqueceu 

bastante o processo de avaliação dos alunos, permitindo-me acompanhar e realizar os 

balanços das suas aprendizagens de um modo mais coerente e objetivo quanto à revisão 

e à consolidação das matérias, logo, foi um aspeto importantíssimo que foi melhorado ao 

nível do meu planeamento para a turma e que consequentemente influenciou 

positivamente a condução do ensino e a respetiva avaliação. No final da 4ª etapa, não se 

registaram melhorias significativas nos alunos, aliado ao facto de o 3º Período ter uma 

duração muito curta. Contudo, registaram-se algumas melhorias nas Atividades Físicas e 

na Condição Física, ao contrário dos Conhecimentos, onde cerca de 1/3 da turma não 

entregou o trabalho de grupo que lhes foi pedido. 

 Relativamente à elaboração dos planos de UE, calendarizei as atividades, defini os 

objetivos operacionais para as respetivas matérias, identifiquei os estilos de ensino a usar 

que se basearam sobretudo no estilo de ensino por comando e na tarefa, defini as 

prioridades de intervenção quanto às diferentes matérias e à condição física, realizando 

por fim, um esboço acerca do modo como seria realizada a avaliação. Tal como nos planos 

de etapa, nas UE referentes à etapa de Revisão e Consolidação, utilizei as fichas e grelhas 

de avaliação formativa de modo a otimizar o registo das aprendizagens. Em jeito de 

curiosidade, apresento de seguida um exemplo de uma ficha/grelha de observação que foi 

utilizada no processo de avaliação formativa. 
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Figura 1 – Ficha/grelha de observação (avaliação formativa) 

 

  À exceção das aulas do período de AI, optei por não realizar planos de aula no 

decorrer das etapas seguintes, uma vez que os objetivos operacionais e situações de 

aprendizagem, a formação de grupos e a diferenciação do ensino, estavam definidos nas 

UE. Ainda no que respeita às UE, outro aspeto onde melhorei, nomeadamente desde 

meados da 3ª etapa, foi o facto de, na primeira aula de cada UE, ter apresentado aos 

alunos os objetivos da mesma, assim como realizei balanços na última aula de cada UE. 

Deste modo, os alunos sabiam os objetivos que tinham de tentar concretizar, trabalhando 

para alcança-los. Este aspeto vai ao encontro de um estudo de Boggino (2009), onde refere 

que essa avaliação não pode deixar de fazer parte do processo de ensino e pode favorecer 

as aprendizagens, uma vez que abre a possibilidade de problematizar, gerar conflitos e 

promover redefinições por parte dos alunos, ao analisar as suas produções. Pessoalmente, 

senti que ao realizar estes balanços, os alunos compreenderam muito melhor as tarefas 

que tinham de realizar para atingir os níveis que lhes foram prognosticados nas diferentes 

matérias.  

 De acordo com Carvalho (1994), na disciplina de EF, mais especificamente no 

domínio da avaliação, existe uma componente subjetiva que se agrava pela ausência de 

produtos permanentes de avaliação, como por exemplo testes e fichas de observação. Indo 

ao encontro do autor, de acordo com os dados que fui retirando da avaliação formativa 

através das fichas/grelhas de registo e observação, consegui ser mais objetivo e melhorar 

a diferenciação do ensino e respetiva inclusão, mais especificamente a criação de 

estratégias de ensino quanto à formação de grupos. Com isto, consegui melhorar a minha 

objetividade, manifestando maior coerência relativamente ao planeamento, à condução e 
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à avaliação sumativa. Apesar de algumas lacunas no que respeita ao planeamento, sinto 

que consegui melhorá-las e garantir que nas decisões dos diferentes níveis houvesse 

alguma coerência, assegurando deste modo a diferenciação do ensino e a progressão dos 

alunos nas suas aprendizagens de acordo com as informações da avaliação formativa e 

sumativa. Este aspeto melhorou desde meados da 3ª etapa até ao final do ano letivo. 

 A avaliação sumativa é de vital importância no processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos. Segundo o artigo 24º do Decreto de Lei nº 139/2012, a avaliação sumativa 

traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem realizada pelos alunos, 

tendo como objetivos a classificação e a certificação. No final dos três períodos letivos, 

procurei que os alunos refletissem sobre o trabalho realizado ao longo dos mesmos através 

da autoavaliação. O objetivo principal da autoavaliação foi oferecer aos alunos a 

possibilidade de refletirem sobre as suas aprendizagens justificando o nível que mereciam, 

funcionando também como avaliação formativa. Nos três momentos de autoavaliação, 

disponibilizei aos alunos os indicadores por nível das matérias abordadas assim como o 

quadro síntese dos critérios de avaliação do DEF. Deste modo, os alunos tiveram mais 

facilidade em identificar o nível (não introdutório, introdutório, elementar ou avançado) das 

suas aprendizagens nas diferentes matérias, enquadrando-as no valor da classificação 

final correspondente que estava apresentado no quadro síntese. É importante realçar e 

não descurar, que a avaliação referente à Aptidão Física e aos Conhecimentos também 

estava incluída neste processo, uma vez que para estar dentro da ZSAF o aluno tem de 

estar apto em pelo menos quatro testes do Fitnessgram, e, obter um intervalo entre 0 e 2 

valores nos Conhecimentos. Um ponto a referir em relação ao processo de avaliação que 

estabeleci para os alunos, foi a utilização dos procedimentos de avaliação sumativa, onde 

consegui justificar o seu resultado de acordo com as áreas de extensão e normas de 

referência para a definição de sucesso em EF, ou seja, consegui relacionar os critérios de 

avaliação e os objetivos propostos aos alunos, fazendo um balanço das aprendizagens 

desenvolvidas tendo como referência os objetivos de aprendizagem e os dados da 

avaliação formativa. No entanto, e no que se refere ainda às avaliações formativa e 

sumativa, senti algumas dificuldades em definir, durante a avaliação formativa, os níveis 

de alguns alunos em algumas matérias, uma vez que aquando da avaliação sumativa 

reparei que os alunos se encontravam, de acordo com o quadro síntese do DEF, num nível 

superior àquele que apresentavam na realidade. Logo, posso afirmar que, se não existiu 

coerência entre a avaliação sumativa e a formativa, posso ter cometido inconscientemente 

alguns erros no decorrer desta última. Assim, tentarei melhorar este aspeto no futuro, 
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centrando a minha observação um maior número de vezes nos alunos mais “críticos” no 

decorrer das aulas. 

 Durante as aulas propriamente ditas, mais especificamente no que diz respeito aos 

estilos de ensino, utilizei os estilos de ensino na tarefa e de comando devido à pouca 

autonomia que a turma apresentava, como já foi referido anteriormente. Com isto, consegui 

criar e manter rotinas de organização, incluídas na arrumação e tratamento do material, na 

hidratação, nos alongamentos dinâmicos e estáticos. Uma estratégia pela qual poderia ter 

optado com o intuito de desenvolver a autonomia dos alunos seria o estilo de ensino da 

descoberta guiada, logo, se num próximo ano letivo me deparar com alguma turma com 

estas caraterísticas, tentarei utilizar uma maior variedade de estilos de ensino.  

 Relativamente à estrutura organizativa das aulas, estas eram sempre constituídas 

por uma parte introdutória ou preparatória, onde se realizava a instrução inicial e o 

aquecimento geral e específico, pela parte principal onde se desenrolavam as principais 

situações de aprendizagem de acordo com os objetivos planeados, seguida de uma parte 

final onde eram realizados os alongamentos estáticos, um questionamento e um balanço 

da respetiva aula. Este último aspeto é fundamental e está de acordo com Rosado e 

Mesquita (2009) que referem que é fundamental colocar questões no final da sessão, 

solicitando uma apreciação da mesma, na medida em que nos permite avaliar a forma 

como ela foi vivida pelos alunos. Assim, não tive dificuldades na gestão do tempo da aula, 

conseguindo planear e distribuir as situações específicas de aprendizagem das matérias 

ao longo da mesma, adequando-as aos objetivos operacionais. Em todas as aulas os 

alunos eram responsabilizados perla arrumação e transporte do material, o que lhes 

permitiu ter uma melhor noção de como preservar os materiais da escola, bem como 

beneficiou a gestão dos materiais e do tempo pelo professor estagiário. No final de cada 

aula foram sempre disponibilizados os últimos dez minutos para que os alunos se 

desequipassem no balneário e tivessem o tempo necessário para tomar banho. Este tempo 

foi-lhes disponibilizado por mim com o intuito de lhes tentar criar hábitos de higiene que 

contribuíssem para um estilo de vida saudável. 

 A instrução inicial, o acompanhamento da prática das situações de aprendizagem 

e o balanço final de cada aula, foram aspetos que tive sempre em consideração, 

conseguindo também relacionar esses aspetos com o meu conhecimento pedagógico do 

conteúdo, fundamental para a transmissão de informação aos alunos. Essa transmissão 

de informação foi também transmitida através da demonstração, onde muitas das vezes 

utilizei os alunos como agentes de ensino, que consequentemente fez com que os alunos 

em questão tivessem uma melhor perceção de como é ensinar, assim como beneficiaram 
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as suas aprendizagens e a sua avaliação formativa. A utilização dos alunos como agentes 

de ensino nas aulas com a turma 10º10, permitiu-me também adquirir alguma experiência 

e assim utilizar também esta estratégia de ensino para os alunos que acompanhei no 

desporto escolar da modalidade de ténis referente à Área 3 do Estágio Pedagógico, 

Participação na Escola.  

 Em qualquer aula, o feedback pedagógico assume-se como o principal meio de 

transmissão da informação aos alunos. De acordo com a minha personalidade, senti 

sempre a necessidade de ser muito interventivo com os alunos, emitindo feedback 

constantemente. Esse feedback foi manifestado de várias formas, mas sobretudo 

maioritariamente prescritivo, descritivo e positivo, tentando incentivar e motivar os alunos 

nas tarefas assim como transmitir-lhes os conhecimentos relativos às matérias em questão.  

 Nas matérias de patinagem e dança senti algumas dificuldades na transmissão do 

feedback, uma vez que, como já foi referido, não tinha experiência de lecionação destas 

matérias. Contudo, ao observar as aulas do professor orientador consegui melhorar o 

feedback nestas matérias, ou seja, na dança melhorei o feedback prescritivo e descritivo 

quanto aos tempos musicais, enquanto que na patinagem melhorei sobretudo o feedback 

descritivo relativamente às situações de aprendizagens planeadas. Como candidato a 

professor de EF, a observação de aulas de professores experientes proporcionou-me um 

maior conhecimento dessas matérias, beneficiando o processo de ensino-aprendizagem, 

não só no decorrer das aulas do Estágio Pedagógico, como também para o meu futuro 

profissional. No que concerne às restantes matérias abordadas, não senti grandes 

dificuldades, pois o meu estudo autónomo de alguns documentos das matérias de 

desportos individuais da faculdade e a minha experiência nos Jogos Desportivos Coletivos 

enquanto treinador e jogador permitiram-me melhorar o conhecimento das matérias. 

Relativamente ao contacto precoce com a prática pedagógica, é importante que, desde o 

início da formação inicial, os alunos/estagiários possam ter contacto com experiências 

práticas de modo a se familiarizarem com aquilo que irá ser o contexto escolar na sua 

atividade profissional futura. Normalmente, este tipo de vivências surgem só nos anos finais 

dessa formação. Este facto vai ao encontro do que é referido por Canário (2001), que 

defende que “os contactos estreitos com os contextos de trabalho sejam o mais precoces 

possível e estejam presentes ao longo de todo o percurso de formação inicial, não se 

circunscrevendo a uma etapa final”. Consequentemente, as estratégias de observação das 

matérias tornaram-se mais eficazes beneficiando o processo de avaliação dos alunos, 

nomeadamente a avaliação formativa. Para a modalidade de ténis do DE na Área 3, este 
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estudo autónomo também se revelou muito importante, uma vez que não tinha experiência 

alguma nesta matéria.  

 Quanto à forma do feedback, foram utilizados o visual, o auditivo, o quinestésico e 

o misto. Pessoalmente, penso que não é benéfica a emissão regular de feedback avaliativo 

negativo pois pode provocar alguma desmotivação nos alunos, logo optei por não emiti-lo 

regularmente no decorrer das aulas. O posicionamento do professor, o seu deslocamento 

e o controlo à distância são pontos fundamentais a ter em conta numa aula de EF. 

Relativamente ao meu comportamento nas aulas, tive a preocupação de me posicionar de 

modo a ter todos os alunos no meu campo de visão, deslocando-me sempre por fora do 

espaço e intervindo dentro dele sempre que era necessário corrigir algum aluno ou grupo 

de alunos. Todavia, até ao início da 3ª etapa, Aprendizagem e Desenvolvimento, senti 

algumas dificuldades no controlo da turma à distância. As reuniões com o professor 

orientador Francisco Pestana sobre o meu comportamento nas aulas permitiu-me melhorar 

este aspeto. As estratégias utilizadas foram, tentar falar mais pausadamente nos períodos 

de instrução e fazer-me ouvir na aula, projetando a voz num tom mais elevado e 

demonstrando aos alunos a minha presença. Logo, sinto que até ao final do ano letivo 

consegui ultrapassar estas dificuldades. 

 No que se refere a comportamentos inapropriados na sala de aula, no início do ano 

letivo transmiti aos alunos algumas medidas promotoras de um comportamento apropriado 

(disciplina). Apesar de ter algumas caraterísticas próprias, a minha turma não apresentava 

regularmente comportamentos de indisciplina nem fora da tarefa. Consequentemente, não 

senti a necessidade de intervir muito com os alunos no que respeita a este aspeto. No 

entanto, nas poucas vezes que um o outro aluno demonstraram comportamentos fora da 

tarefa, consegui identificar e corrigir esses comportamentos imediatamente. Desta 

maneira, também não tive dificuldades na promoção de um clima positivo de 

aprendizagem, estabelecendo relações interpessoais positivas entre todos os 

intervenientes na aula e motivando grande parte dos alunos para a prática das situações 

de ensino-aprendizagem. Nomeadamente na 3ª etapa, consegui motivar alguns alunos nas 

aulas de ginástica, optando por estratégias como por exemplo, a inclusão da ginástica de 

aparelhos nos circuitos de ginástica de solo. Esta estratégia fez com que alguns dos alunos 

com mais dificuldades nesta matéria se empenhassem um pouco mais nas tarefas 

prescritas por mim, comparativamente com as etapas de aprendizagem anteriores. O facto 

de a turma apresentar um bom comportamento beneficiou o meu trabalho como professor 

ao nível do planeamento das etapas e das UE.  
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 Na condução das aulas, fui conseguindo melhorar a gestão do conteúdo das tarefas 

de aprendizagem, diferenciando o ensino, incluindo todos os alunos nas tarefas e 

adaptando essa diferenciação de acordo com as necessidades e capacidades de cada 

aluno. Como já referi neste relatório, optei essencialmente pela formação de grupos 

homogéneos uma vez que a turma apresentava caraterísticas desse tipo. Porém, 

esporadicamente, incluí alguns alunos menos aptos no grupo dos mais aptos com o 

principal objetivo de motivar aqueles que sentiam mais dificuldades. Visto a turma ser muito 

homogénea permitiu-me uma maior permeabilidade e segurança aquando da formação de 

grupos. O Estudo de Turma pertencente à Área 4 do Estágio Pedagógico foi outro 

instrumento que facilitou a diferenciação do ensino pelo facto de me dar a possibilidade de 

conhecer melhor os grupos de alunos que se estabeleceram socialmente na turma. 

Contudo, este Estudo de Turma só foi entregue na transição entre a 3ª e a 4ª etapa, 

enquanto deveria ter sido entregue no decorrer da 2ª, havendo uma demora na entrega do 

documento aos orientadores. Assim, esta é uma lacuna a referir no que respeita a esta 

área.  

 No decorrer de algumas aulas e de acordo com o planeamento, ou porque alguns 

alunos não as realizaram, ou pelo simples facto de os exercícios planeados não estarem a 

decorrer como previ, consegui identificar os desajustamentos da formação de grupos ou 

dessas tarefas de aprendizagem, reformulando esses aspetos com o objetivo de os 

superar.  

 Para um professor de EF, a adaptação aos contextos imprevisíveis que surgem no 

decorrer das aulas, é um aspeto para o qual o professor deve estar preparado. Uma 

solução para tal será a elaboração do um plano “b”. Assim, será um ponto fundamental a 

ter em conta e para o qual estarei preparado enquanto futuro docente.  

 A reflexão do professor estagiário durante todo o processo de estágio, mas 

principalmente após uma aula, é fundamental. As autoscopias são instrumentos 

fundamentais que permitem ao professor refletir sobre o que correu bem, mal e o que tem 

de melhorar. André (2005) define autoscopia como uma atividade de análise e reflexão 

individual sobre determinado assunto ou momento de formação, devendo 

incondicionalmente, ser alvo de registo escrito sistematizado. No decorrer do meu estágio, 

realizei autoscopias no período de avaliação inicial. No entanto, na 3ª e na 4ª etapa, não 

realizei autoscopias regularmente. Logo, este foi um aspeto que não consegui cumprir e 

que pode ter influenciado em certa parte o meu desenvolvimento como professor estagiário 

ao longo do estágio. Assim, uma estratégia para solucionar este problema no futuro será 

realizar autoscopias regularmente, pois deste modo, através da minha reflexão sobre o 
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decorrer das aulas, conseguirei melhorar o processo de ensino-aprendizagem e ser mais 

coerente no planeamento, na condução do ensino e na avaliação.  

 Outro ponto importante que deve ser salientado foi a minha observação diária das 

aulas do Professor Orientador Francisco Pestana, o que me permitiu retirar informações 

para posterior execução nas minhas aulas. A observação de colegas do DEF foi outro 

instrumento que me permitiu retirar algumas informações, principalmente ao nível da 

condução do ensino. Contudo, no âmbito da Área 1 não entreguei nenhum documento que 

refletisse essas observações, logo é um ponto negativo do estágio a salientar. 

 De acordo com o Guia de Estágio, tive a oportunidade de experimentar atividades 

de lecionação ao 1º Ciclo do Ensino Básico e de uma semana de horário completo. 

Pessoalmente, foram as atividades do Estágio Pedagógico que mais gostei pois consegui 

perceber as funções que um professor de EF desempenha semanalmente com as suas 

turmas, ficando com uma melhor noção sobre as mesmas. Estas foram muito significativas 

para a minha aprendizagem pois proporcionaram-me o contacto com realidades diferentes 

daquelas que compõem o Estágio Pedagógico na sua maioria, retirando daí experiências 

lucrativas para o meu futuro enquanto docente. Em ambas as atividades reuni com 

antecedência com os professores fazendo um planeamento adequado às capacidades dos 

alunos das turmas e tive sempre a supervisão dos professores das respetivas turmas 1º 

Ciclo e de 10º, 11º e 12º ano. Essa supervisão foi muito importante porque me permitiu 

corrigir alguns comportamentos no decorrer das aulas.  

 Na Semana de Horário Completo posso afirmar que, em qualquer das seis turmas 

que lecionei consegui proporcionar um clima de aula positivo e propício à aprendizagem. 

Os alunos, em geral, também contribuíram para que tal acontecesse, pois colaboraram 

comigo na realização de todas as tarefas. Um aspeto a salientar é o facto de eu já conhecer 

a maioria dos alunos, o que facilitou a minha intervenção junto dos mesmos. Na primeira 

parte da primeira aula da turma 10º11, senti algumas dificuldades no controlo de alguns 

alunos da turma. Contudo, com o decorrer da aula consegui melhorar os níveis de 

concentração dos mesmos, uma vez que senti a necessidade de intervir constantemente 

dando feedback acerca dos seus comportamentos e dos conteúdos a abordar. Ao longo 

de todas as aulas, o feedback foi muito diversificado, isto é, foi dirigido à turma, a grupos e 

ao aluno, maioritariamente prescritivo e descritivo, e complementado, sempre que possível, 

com um reforço positivo com o intuito de motivar os alunos na realização das tarefas. No 

que respeita aos conteúdos a abordar, não senti dificuldades, pois ao longo desta semana 

lecionei matérias com as quais já estava familiarizado. Na preparação de todas as aulas, 
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o diálogo com os respetivos professores de Educação Física foi fundamental para a 

preparação das mesmas e para o respetivo balanço. 

 Na 2ª etapa de formação observei ainda uma aula do 3º Ciclo do Ensino Básico de 

um estagiário da Escola Secundária de Alvide, o que me permitiu conhecer a realidade de 

outra escola e de outro ciclo de ensino. Para a realização desta atividade, elaborei um 

planeamento sobre os aspetos que me propus observar. Após a observação realizei o 

respetivo balanço sobre esses aspetos. O feedback pedagógico do professor estagiário 

observado, o seu controlo da turma, o clima de aula proporcionado, a utilização dos alunos 

como agentes de ensino, a estrutura da sessão de aula, a gestão do tempo de sessão e a 

instrução, foram os aspetos que observei e refleti.   

 No que respeita ainda à observação interpares, um ponto negativo que devo 

salientar é a não realização de registos audiovisuais em qualquer uma das etapas, uma 

vez que não obtive atempadamente as autorizações dos encarregados de educação de 

todos os alunos, bem como não consegui gerir de uma forma mais eficaz o tempo e as 

atividades de estágio, o que prejudicou a realização da mesma.  

 

b) Visita de Estudo/Projeto: “Uma Onda” 

 

 No âmbito da Área 1, organizei uma visita de estudo à Praia da Cabana do Pescador 

na Costa da Caparica. Inicialmente não a incluí no PAT, embora a tenha incluído somente 

no plano da 4ª etapa quando reformulei o planeamento anual. A visita de estudo consistiu 

na realização de duas aulas práticas, uma de surf e uma de bodyboard, lecionadas por 

professores especialistas da Escola de Surf “Essência - Water & Board Sports”. Optei por 

realizar esta atividade não só porque já tinha sido realizada no ano letivo anterior por outros 

estagiários, mas sobretudo para que os alunos adquirissem algum conhecimento sobre 

estas matérias alternativas. Outro fator que contribuiu para a escolha destas matérias foi o 

meu gosto pessoal pelas mesmas. Logo, optei por colocá-las no planeamento da minha 

turma. 

 Para a realização desta atividade tive a colaboração do professor orientador e de 

mais três professores da ESA, dos quais um de EF, uma de História e uma de Física e 

Química. 

 Sendo assim, no que respeita ao planeamento, foram definidos objetivos para os 

alunos, dos quais destaco: a promoção do gosto pela prática de desportos na natureza; os 

alunos tomarem contacto com estas modalidades desportivas através de uma sessão 

prática orientada por treinadores especialistas; a orientação dos alunos para as vantagens 
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do desporto na natureza e tudo o que ela nos pode oferecer em termos desportivos, neste 

caso, ao nível do surf e do bodyboard; a promoção do ecletismo na atividade física dos 

alunos; desenvolver algumas capacidades físicas e coordenativas nos alunos; fomentar o 

gosto pela prática desportiva; e, melhorar alguns aspetos de socialização dos alunos, 

contribuindo para um clima positivo entre os mesmos. No decorrer da aula, visto a aula não 

ser lecionada por mim mas sim pelos professores especialistas da escola, desempenhei 

funções de observação de aspetos pedagógicos e de estilos de enino utilizados pelos 

professores, que foram sobretudo de comando, na tarefa e descoberta guiada. 

Desempenhei também funções como organizador no que respeita à gestão e transporte 

dos materiais bem como à formação de grupos. Após a atividade, foi entregue aos alunos 

do 10º 10 um questionário de satisfação onde a visita foi avaliada em “4” num intervalo de 

“1 a 5”.  

 Pessoalmente, numa perspetiva de aprendizagem e de futuro, esta atividade 

contribuiu significativamente para a minha formação inicial, uma vez que apesar de ter 

algumas noções sobre surf e bodyboard, consegui identificar o tipo de feedback que deve 

ser emitido, os estilos de ensino, assim como um conjunto de situações de aprendizagem 

que me poderão ajudar ao longo da minha carreira na lecionação destas matérias nas aulas 

de EF.  
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IV. ÁREA 2 – INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 Na Área 2, privilegiou-se o desenvolvimento das competências relacionadas com a 

participação em estudos e projetos de investigação-ação ligados ao contexto escolar. 

Relativamente a esta área do Estágio Pedagógico, preocupei-me desde o início do ano 

letivo em relacionar a disciplina de Investigação Educacional com o projeto de 

investigação-ação do Estágio Pedagógico. Com este projeto pretendia-se que a minha 

intervenção fosse pertinente para a comunidade escolar, no meu caso para o DEF. 

 A Área 2 foi aquela onde senti mais dificuldades relativamente ao planeamento das 

atividades, uma vez que é a área onde o trabalho de grupo é mais importante e fundamental 

para o seu desenvolvimento. Contudo, apesar da aplicação deste projeto na ESA ter sido 

feita somente em meados da 4ª etapa, penso que consegui cumprir os objetivos inerentes 

à mesma, como veremos posteriormente. 

 A primeira fase deste trabalho consistiu na identificação de um problema existente 

na escola, onde a minha intervenção fosse pertinente. 

 O tema do trabalho de investigação foi o seguinte:  

“Será que existe fiabilidade interobservadora entre professores de Educação Física de um 

mesmo departamento?” 

 Este tema foi desenvolvido juntamente com as estagiárias da Escola Secundária de 

Caneças, ou seja, as estagiárias desenvolveram-no na escola referida enquanto que eu o 

desenvolvi na ESA. A situação de aprendizagem em estudo foi a observação e avaliação 

de um jogo reduzido 4x4 no voleibol, com equipas mistas. 

 Este projeto teve como objetivo uma investigação que se realizou junto dos 

professores do DEF da ESA. Na disciplina de EF, cada professor tem os seus métodos de 

trabalho, de lecionação e de observação de acordo com a sua formação e com a sua 

experiência. Nas reuniões com os Professores Orientadores foi identificado tal facto na 

escola onde me encontro a estagiar, logo surgiu a hipótese de estudo sobre o modo como 

os professores observam e atribuem níveis de aprendizagem aos alunos no decorrer das 

aulas. Foi muito importante e pertinente investigar este aspeto, pois só assim consegui 

compreender a existência de maior ou menor fiabilidade na observação e avaliação que 

cada professor faz dos seus alunos. Este estudo foi visto num sentido e numa perspetiva 

de melhoramento destes aspetos e não como uma crítica aos professores do DEF, uma 

vez que o conhecimento relativo aos PNEF desempenha um papel fundamental. 

 Nesta experiência como professor estagiário, o facto de pertencer a um 

departamento constituído por professores com diferentes perspetivas sobre as práticas 
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letivas, levou-me a questionar se todos observam e avaliam da mesma forma, tendo 

surgido deste modo a seguinte questão de partida: 

“Será que o conhecimento ou desconhecimento dos níveis das matérias por parte dos 

professores de um mesmo departamento influencia a observação do nível de desempenho 

dos alunos em situações específicas de avaliação?”. 

 Com isto, visto que se pretende que exista coerência e homogeneidade dentro do 

departamento surgiu a questão, “Será que observamos e avaliamos todos da mesma 

forma?”. Se existir essa fiabilidade interobservadora entre os professores, leva-nos a crer 

que existe um conhecimento adequado dos PNEF. Caso não exista essa fiabilidade, 

poderá ser desenvolvido num trabalho futuro de continuidade deste tema, a procura das 

razões que poderão influenciar essa discordância nas observações e avaliações dos 

professores. Contudo, é importante salientar que o objetivo do estudo foi apenas verificar 

se existe fiabilidade interobservadora entre os professores, e não a identificação das 

razões que influenciam a não existência de fiabilidade. 

 Para proceder a uma avaliação, cada professor tem ao seu dispor um conjunto 

variado de instrumentos de avaliação que pode utilizar. Na Educação Física, o instrumento 

de avaliação por excelência é a observação. Existindo na Educação Física uma forte 

componente subjetiva na sua avaliação, esta agrava-se com a ausência de instrumentos 

de avaliação (Carvalho, 1994), como testes ou fichas. Isto é, relacionando também este 

aspeto com a Área 1 e 3, pode comprovar-se que a utilização de instrumentos de avaliação 

é fundamental no processo de observação dos alunos. Um aspeto que também pode 

contribuir para a discordância nas observações é o conjunto de situações com que o 

professor se depara em simultâneo no decorrer da aula, pois como refere (Estrela, 1984), 

a atenção do professor é solicitada e repartida por grande número de tarefas e de 

indivíduos, tornando ainda mais difícil uma observação objetiva e sistemática.  

 Segundo Onofre (1996), a avaliação é um elemento integrante da prática educativa 

que permite a recolha sistemática de informações e formulações de juízos para a tomada 

de decisões adequadas às necessidades dos alunos. Então, se existe esta subjetividade 

no processo avaliativo, como podemos garantir que as decisões tomadas serão realmente 

as melhores para os alunos? Esta subjetividade poderá ser maior num Jogo Desportivo 

Coletivo uma vez que “o jogo é sempre o mesmo, mas é irrepetível” (Bom, 2002, cit. por J. 

Comédias, 2004), ou seja, as situações que são apresentadas irão variar de jogo para jogo. 

Assim, a avaliação dos Jogos Desportivos Coletivos em situação de jogo passa pela 

utilização apropriada da habilidade motora executada. Ou seja, se fracionarmos o jogo nas 

suas componentes, em tarefas discretas, perdemos a dinâmica do jogo (Bom, 2002, cit. 
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por J. Comédias, 2004), uma vez que alunos com excelente desempenho técnico podem 

não compreender quando e onde usar as suas técnicas, ou seja, não sabem o que fazer 

no contexto formal de aplicação desses conteúdos (J. Comédias, 2012). Num Jogo 

Desportivo Coletivo, para podermos ter certezas quanto ao nível de determinado aluno, 

devemos observá-lo em situação de jogo para comprovar se consegue aplicar aquilo que 

aprendeu nos exercícios técnicos/analíticos. 

 Sabendo que duas pessoas a olhar para uma situação de avaliação, olham, 

inevitavelmente, de maneira diferente (Carvalho, 1994), uma das preocupações 

relativamente ao processo de avaliação em Educação Física é definido por um fenómeno 

conhecido por solidão do professor, ou seja, existe um carácter individualista do trabalho 

do professor na componente avaliativa (Comédias, 2004). Logo, este é mais um aspeto 

que poderá influenciar em grande parte a observação e avaliação do professor. Deste 

modo, as ações de cada professor devem assentar num trabalho de equipa sólido. O 

trabalho conjunto e a recolha de opiniões de outros professores, e a elaboração e aplicação 

de grelhas de observação comuns, que respeitem os critérios definidos pelo DEF, vão 

permitir uma necessária homogeneização da observação, e consequentemente da 

avaliação entre os professores, permitindo que possam, ao avaliar uma situação, olhar de 

uma mesma forma (Comédias, 2004). 

Para o professor poder intervir de modo fundamentado, terá de saber observar e 

problematizar. Intervir e avaliar serão ações consequentes das etapas precedentes. 

(Estrela, 1984). Assim, para combater esta subjetividade, devemos preparar e planificar 

cuidadosamente a avaliação (Carvalho, 1994). 

No que respeita à metodologia, a amostra foi constituída por cinco professores de 

EF do ensino secundário, do Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa 

(DEF – ESA). Os instrumentos utilizados foram um vídeo, onde foi apresentada uma 

situação de jogo de voleibol (situação específica de avaliação para certificação dos alunos), 

praticada por alunos do 11º ano de escolaridade da Escola Secundária de Caneças. Na 

filmagem foi exibida uma situação de jogo de 4x4 no voleibol, sendo cada equipa composta 

por 2 rapazes e 2 raparigas. Quanto aos instrumentos de registo das observações 

individuais de cada professor, para cada um dos momentos de visualização das filmagens, 

foram distribuídas fichas de observação específicas para a matéria em estudo. Num 

primeiro momento de observação, estas fichas apenas tinham uma zona para a atribuição 

do nível dos alunos a avaliar e um local para retirar observações (facultativo). Quanto ao 

segundo momento de observação das filmagens, as fichas concedidas aos professores 
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apresentam os critérios de êxito e indicadores de avaliação do PNEF para o voleibol e uma 

zona de atribuição do nível dos alunos. 

Um aspeto muito importante a realçar é o facto de os alunos que se disponibilizaram 

para a filmagem não pertencerem ao núcleo de desporto escolar de voleibol nem 

praticarem esta modalidade como federados. 

De seguida apresento as fichas de observação dos dois momentos. 

 

 

    

Figura 2 – Ficha de observação do 1º momento 
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Figura 3 - Ficha de observação do 2º momento 

 

De acordo com o que foi planeado, os objetivos do estudo foram: analisar a 

coerência das avaliações (NI, I, E, A) aferidas pelos diferentes professores do DEF da ESA, 

na situação de jogo reduzido 4x4 no voleibol; perceber e analisar a coerência das 

avaliações em dois momentos de observação. Um dos momentos é concretizado com 

suporte numa ficha de observação sem critérios e indicadores definidos, enquanto que o 

segundo momento é realizado através de uma ficha de observação com critérios de êxito 

e indicadores observação definidos (PNEF); analisar se a aferição de critérios de avaliação, 

o estabelecimento de indicadores de observação e a observação conjunta provoca uma 

tendência de convergência ou divergência nas observações dos vários professores; e, 

sugerir estratégias de resolução do problema identificado, caso exista algum. 

Este projeto refere-se a um processo de inquirição conduzido por quem está 

diretamente envolvido, com a finalidade de implementar uma mudança numa determinada 

situação. Visto o projeto ser aplicado na escola de estágio, estou extremamente envolvido 

na problemática em causa e por essa razão esta intenção de mudança é do interesse 

conjunto do DEF da ESA.  

A investigação presente neste projeto é considerada uma investigação quantitativa, 

uma vez que analisa e descreve o comportamento dos professores, observando as 

situações de avaliação, através de um estudo de caso, onde são correlacionadas as 

variáveis e analisados os resultados de forma a predizer a relevância do problema em 

estudo. Assim, as hipóteses do estudo são: 
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(1) Existe maior discordância na observação quando é aplicada a ficha de registo sem 

critérios de observação definidos comparativamente à aplicação da ficha de registo 

com critérios definidos? 

(2) Existe maior discordância na observação quando são aplicadas fichas de registo 

com os critérios de observação (PNEF) definidos comparativamente à aplicação da 

ficha de registo sem critérios de observação definidos? 

Quanto à análise dos resultados obtidos no estudo, esta foi feita em várias fases. 

Primeiro foi feita a análise do 1º momento de observação, sem os indicadores de avaliação 

e os critérios de êxito do PNEF. Posteriormente foi analisado o 2º momento de observação, 

cujas fichas de observação já continham os critérios de êxito e respetivos indicadores de 

avaliação do PNEF. De seguida compararam-se os resultados obtidos nos dois momentos 

de observação. Por fim, fez-se uma comparação entre os resultados do 1º momento de 

observação e o nível real dos alunos/solução, seguida da comparação dos resultados do 

2º momento com esses mesmos níveis reais/soluções. Um aspeto importante a referir tem 

a ver com o facto de os níveis reais dos alunos/solução terem sido atribuídos pelo Professor 

Luís Mateus da Escola Secundária de Caneças, especialista na matéria de voleibol.  

Na tabela abaixo estão representados os níveis reais dos alunos/solução que foram 

atribuídos pelo Professor especialista Luís Mateus. 

 

Tabela 1 – Solução/níveis reais atribuídos pelo professor especialista 

Como se pode observar, todos os alunos estão no nível introdutório (I), à exceção 

do aluno de roxo, que se encontra no nível elementar (E). 

Relativamente à análise do 1º momento de observação, a tabela seguinte apresenta 

os resultados obtidos. 

    

Tabela 2 – Análise do 1º momento de observação 
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Observando a tabela, todos os professores atribuíram o nível I ao aluno de azul. 

Quanto à aluna de azul 80% dos professores atribuíram o nível I e 20% o NI, enquanto que 

ao aluno de roxo, 80 % dos professores atribuíram o nível E e 20% o I. A aluna de roxo foi 

aquela que apresentou uma maior discrepância na atribuição dos níveis por parte dos 

professores, onde 60% lhe atribuíram o nível I, 20% o nível NI e 20% o nível E. O professor 

1 atribuiu o nível NI e o professor 4 o nível E. Não é normal que exista esta discrepância 

entre o nível NI e o E num mesmo aluno, logo este é um aspeto importante a considerar, 

salientando que deve ser melhorado dentro do Departamento de Educação Física. No 

entanto, a probabilidade de tal acontecer com esta aluna era superior à probabilidade de 

acontecer com os restantes alunos, uma vez que a aluna de roxo é a mais difícil de 

caraterizar pois é complicado avaliá-la de um modo preciso porque é a mais difícil de 

caraterizar, ou seja, à exceção do professor Luís Mateus que conhece as suas 

caraterísticas, é difícil por parte de outros professores, identificar precisamente o nível da 

aluna. 

Sendo assim, pode dizer-se que, aparentemente, existiu fiabilidade 

interobservadora no 1º momento de observação, uma vez que mais de 50% dos 

professores estavam em concordância na atribuição dos níveis aos alunos observados. 

 No que se refere ao 2º momento de observação, a tabela abaixo apresenta os 

resultados obtidos. 

 

Tabela 3 – Análise do 2º momento de observação 

  

 Observando a tabela verifiquei que o aluno de azul apresentou novamente uma 

percentagem de 100% no nível I. Do mesmo modo, o aluno de roxo apresentou uma 

percentagem de 100% para o nível E, o que me permite afirmar que obteve mais 20% para 

o nível E comparativamente com o 1º momento de observação, logo, o professor 5 

aproximou-se do nível real (E). Na aluna de azul existiu um equilíbrio entre o nível NI e o I, 

com 40% e 60%, respetivamente. Na aluna de roxo, verificou-se a mesma situação que se 

verificou no 1º momento de observação. Contudo, neste 2º momento de observação, o 
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professor 4 já atribuiu o nível I, aproximando-se do nível real (I), enquanto que o professor 

5 atribuiu o nível E, afastando-se do nível real. 

Portanto, pode afirmar-se que, aparentemente, existiu também fiabilidade 

interobservadora no 2º momento de observação, pelo mesmo motivo mencionado no 1º 

momento de observação. 

Comparando as observações do 1º e do 2º momento, os resultados podem 

observar-se na seguinte tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Comparação 1º momento VS 2º momento 

 

De acordo com a tabela, verifica-se que os professores 2 e 3 mantiveram os níveis 

atribuídos a todos os alunos no 2º momento de observação da situação de 4x4 no voleibol. 

Contudo, o professor 1 alterou um nível no 2º momento de observação, afastando-se da 

solução (I). O professor 4 alterou dois níveis, aproximando-se da solução (I) na aluna de 

roxo e afastando-se da solução (I) na aluna de azul. Por sua vez, o professor 5 alterou 3 

níveis, afastando-se da solução (I) na aluna de roxo e aproximando-se da solução (I e E), 

na aluna de azul e no aluno de roxo, respetivamente. 

Tal como nos resultados das tabelas anteriores, e pelos mesmos motivos, 

aparentemente, existiu fiabilidade interobservadora entre os professores. 

No que diz respeito à comparação entre o 1º momento e o nível real/solução, 

também se observa alguma coerência nos resultados. 
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Tabela 5 – Comparação 1º momento VS níveis reais 

 

 De acordo com os resultados da tabela, dos 20 níveis que foram atribuídos no total, 

16 estavam de acordo e apenas 4 não estavam de acordo com a solução do Professor 

especialista Luís Mateus. Isto é, o professor 1 apresentou um nível diferente para a aluna 

de roxo, o professor 4 um nível diferente para a mesma aluna e o professor 5 apresentou 

dois níveis diferentes do professor especialista, na aluna de azul e no aluno de roxo. Por 

outro lado, os níveis que os professores 2 e 3 atribuíram estavam totalmente de acordo 

com a solução.  

 Com isto, podemos afirmar que, se dos 20 níveis atribuídos, 16 estão de acordo 

com o nível real/solução, e tendo em conta o número reduzido da amostra, aparentemente 

existe fiabilidade interobservadora entre os professores do departamento, uma vez que 

mais de 50% dos níveis atribuídos estão de acordo com a solução do professor 

especialista. 

Por fim, ao comparar os resultados do 2º momento de observação com o nível 

real/solução, verificou-se o seguinte: 
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Tabela 6 – Comparação 2º momento VS níveis reais 

 

Do mesmo modo que se verificou na análise anterior, pode verificar-se também 

nesta análise, que dos 20 níveis atribuídos no total, apenas 4 estão em desacordo com a 

solução. Com este facto, pode afirmar-se que, de acordo com a reduzida amostra, 

aparentemente existe fiabilidade interobservadora entre os professores de EF que 

participaram no estudo. 

 Concluindo o estudo, posso afirmar que tanto no 1º como no 2º momento, 

aparentemente existiu fiabilidade interobservadora entre os professores da amostra. No 

entanto, verificou-se que os professores 1, 4 e 5, apresentaram uma grande discrepância 

na atribuição do nível à aluna de roxo, mais especificamente, o NI do professor 1 nos dois 

momentos, o E do professor 4 no 1º momento e o E do professor 5 no 2º momento. Na 

comparação entre o 1º e o 2º momento de observação, os professores 2 e 3 apresentaram 

coerência nos níveis que atribuíram aos alunos. Todavia, os professores 1, 4 e 5 alteraram 

alguns níveis no 2º momento de observação onde a ficha continha os indicadores de 

avaliação e os critérios de êxito do PNEF. Quanto à comparação do 1º e do 2º momento 

com os níveis reais/solução apresentados pelo Professor especialista Luís Mateus, os 

professores 1, 4 e 5 voltaram a apresentar diferenças nos resultados, enquanto que os 

professores 2 e 3 apresentam resultados coerentes. Como já foi explicado anteriormente, 

dos 20 níveis atribuídos na totalidade, 16 estavam de acordo com a solução e 4 em 

desacordo. Visto mais de 50% dos níveis estarem de acordo com a solução, e tendo em 
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conta o reduzido número da amostra, pode afirmar-se que, aparentemente e de acordo 

com o objetivo do estudo, existiu fiabilidade interobservadora entre os professores do 

Departamento de Educação Física da ESA. 

 Algumas propostas de solução para melhorar o trabalho do DEF no futuro foram: a 

atualização dos conhecimentos sobre o PNEF e a formação contínua de professores 

através de workshops, palestras e ações de formação que poderão ser dinamizadas na 

escola; a formação entre os professores do departamento quando aos objetivos e 

conteúdos das matérias; e, nas reuniões do DEF, observar e discutir várias situações de 

aprendizagem e de avaliação em diferentes matérias, uma vez que deste modo se 

potencializará um melhor conhecimento dos PNEF, e consequentemente, um maior grau 

de coerência e homogeneidade na atribuição dos níveis aos alunos. 

Depois de todas as conclusões apresentadas, faz algum sentido enumerar aquelas 

que, para mim, foram as limitações deste estudo de investigação-ação e que podem ser 

melhoradas no futuro, das quais destaco: o facto de apenas ter sido observada uma 

matéria (voleibol); os momentos de observação serem muito próximos; a amostra ser muito 

reduzida; o facto de ter ocorrido alguma troca de informação entre alguns professores no 

decorrer do 1º momento; e, alguns aspetos relativos ao instrumento utilizado (filmagem), 

nomeadamente a má visibilidade, pouco tempo de filmagem e a cor dos coletes.  

Algumas soluções para trabalhos futuros ou de continuidade deste estudo e que 

serão benéficas para o meu planeamento futuro poderão ser a inclusão de mais matérias, 

nomeadamente, uma matéria individual e uma alternativa. O aumento do intervalo de 

tempo entre as duas observações poderá ser outra estratégia, pois desta maneira, 

aquando do 2º momento de observação, os professores poderão não se lembrar tão bem 

do 1º momento, aumentando assim a pertinência do estudo em questão. Outra estratégia 

será tentar recrutar um maior número de professores para a realização do estudo. Por 

último, outra estratégia será melhorar a colocação da câmara de filmar, aumentar o tempo 

de filmagem dos 5 para os 10 minutos e identificar os alunos com cores que não se 

confundam tanto como o azul e o roxo. 

O estudo de investigação-ação em questão foi organizado e apresentado à 

comunidade escolar, onde mobilizei e dinamizei a participação dos professores do DEF 

presentes na discussão. No final da sessão foi entregue aos professores presentes uma 

ficha de avaliação do meu desempenho, onde de um modo geral, todos atribuíram um grau 

de satisfação “Bom”. Este aspeto orgulha-me bastante, pois sinto que consegui preparar 

bem a apresentação do estudo, garantir a compreensão dos professores e propor algumas 

medidas para solucionar alguns aspetos.  
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A Área 2 foi sem dúvida, aquela onde senti mais dificuldades, sobretudo ao nível do 

planeamento. Uma vez que o núcleo de estágio era composto somente por mim, esta área 

foi aquela onde notei claramente que a troca de informações entre os estagiários de um 

mesmo núcleo de estágio é fundamental para o desenvolvimento de qualquer trabalho de 

investigação-ação. Daí eu ter conseguido desenvolver e finalizar o trabalho somente 

durante a 4ª etapa e última etapa. Neste sentido, a ajuda do Professor Orientador Luís 

Fernandes em todo o desenvolvimento do trabalho foi fundamental. 

A realização deste estudo permitiu-me perceber a importância que o diálogo entre 

os professores de um departamento de EF pode ter na avaliação e na observação dos 

alunos. Consequentemente, esse aspeto irá repercutir-se nas aprendizagens dos mesmos. 

Este ponto constitui-se como fundamental para potenciar o desenvolvimento dos 

professores, e consequentemente, beneficiar a aprendizagem dos alunos no âmbito da 

Área 1, Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, e da área 3, Participação na 

Escola no âmbito do desporto escolar de ténis. 
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V.  ÁREA 3 – PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA 

 

 A área de formação relativa à Participação na Escola reportou-se ao 

desenvolvimento de competências relacionadas com vários âmbitos de intervenção 

profissional: a cooperação e dinamização de atividades de DE; a conceção, implementação 

e avaliação de uma atividade de dinamização na escola, mais especificamente uma ação 

de formação de corfebol dirigida aos professores do DEF; a participação em visitas de 

estudo; assim como, a participação nos torneios internos da ESA. 

 

a) Desporto Escolar - Ténis 

 No âmbito do DE, tive inicialmente, a possibilidade de optar por uma de três 

modalidades, sendo elas o ténis, a natação e a esgrima. De entre as três, optei pela 

primeira, onde participei na coadjuvação do planeamento, avaliação e condução das 

atividades inerentes à mesma. A escolha da modalidade de ténis esteve relacionada com 

o facto de entre os meus sete e os vinte e um anos de idade ter praticado ténis de mesa, 

o que consequentemente poderia facilitar o meu acompanhamento do DE de ténis e 

aumentar os meus conhecimentos técnicos e pedagógicos. Neste sentido, pretendo 

também lecionar ténis num futuro próximo. Pessoalmente, e de acordo com o que observei 

este ano nos torneios internos da escola, poderiam ser criados núcleos de DE de futsal ou 

de voleibol, uma vez que existem bastantes alunos com boas capacidades e habilidades 

nestas matérias. 

 As responsáveis pelo ténis foram as Professoras Áurea Souto e Isabel Miffon, 

embora eu tivesse acompanhado maioritariamente a primeira. Os treinos realizaram-se às 

terças-feiras das 13h15 às 14h15 e às quintas-feiras das 17h00 às 18h30.  

 Apesar de o espaço de treino não apresentar as condições necessárias para a 

prática da modalidade, a grande maioria dos objetivos foram cumpridos. Sendo assim, 

apresento os objetivos operacionais prognosticados inicialmente aos alunos: estabelecer 

uma boa relação raquete-bola, percebendo as diferentes trajetórias e ajustando o seu 

posicionamento à mesma; realizar o batimento de direita de forma correta, utilizando o 

balanço do braço e a rotação do tronco, fazendo a bola transpor a rede e tocar no campo 

adversário, terminando o movimento de uma forma suave e continua; realizar o batimento 

de esquerda a uma ou a duas mãos de forma correta, utilizando o balanço do braço e a 

rotação do tronco, fazendo a bola transpor a rede e tocar no campo adversário, terminando 

o movimento de uma forma suave e continua; efetuar o serviço, colocando a bola na zona 

serviço, dando inicio ao jogo; realizar os deslocamentos laterais ou à frente e atrás após 
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cada batimento; e, a passagem frequente pela situação de jogo, pois só assim os alunos 

poderiam trabalhar os aspetos analíticos/técnicos e táticos que vão sendo adquiridos. 

 Embora a grande maioria das atividades coincidissem com os horários dos treinos, 

também se realizaram alguns torneios. O facto que me permite afirmar que os objetivos 

para os alunos foram cumpridos comprova-se com as classificações obtidas por parte dos 

mesmos nos respetivos torneios, o que demonstra que houve uma grande evolução das 

suas aprendizagens e que o meu trabalho bem como o das professoras responsáveis foi 

bem planeado e conduzido.  

Para além dos objetivos direcionados aos alunos, também estabeleci metas 

pessoais de aprendizagem quanto à minha formação inicial. Esses objetivos individuais de 

formação foram: adquirir competências de ensino das técnicas e regras da modalidade; 

adquirir e aplicar competências ao nível do planeamento, avaliação e condução de sessões 

de treino de ténis; conhecer a estrutura e o funcionamento do DE; conhecer o regulamento 

das provas; acompanhar os alunos nas competições; e, adquirir conhecimentos 

pedagógicos da modalidade.  

Algumas estratégias e atividades de formação elaboradas para tentar cumprir estes 

objetivos foram: o diálogo regular com as professoras responsáveis, fazendo uma análise 

regular das sessões de treino e do meu desempenho como professor da modalidade; a 

pesquisa e análise de documentação relativa à modalidade (estudo autónomo); a 

colaboração na organização de alguns torneios que se realizaram fora da escola; e, intervir 

de uma forma cada vez mais autónoma no decorrer dos treinos. 

Posso afirmar que estas estratégias me possibilitaram cumprir todos os objetivos 

pessoais que propus quanto à minha aprendizagem. Este aspeto está relacionado com o 

estudo de investigação-ação que realizei na Área 2 (Investigação e Inovação Pedagógica), 

onde é referido que a troca de informação entre os professores enriquece o seu 

conhecimento, beneficia as suas próprias aprendizagens assim como as aprendizagens 

dos alunos. 

Tal como na Área 1, também aqui no DE, existe uma relação entre o planeamento, 

a avaliação e a condução do ensino, funcionando as três como um todo. O planeamento 

foi desde cedo elaborado em conjunto com a Professora Áurea Souto, onde foram definidos 

objetivos específicos para cada grupo de alunos, diferenciando o seu ensino, tal como se 

processa na Área 1. Na parte principal dos treinos, os alunos mais aptos trabalhavam 

sobretudo situações de jogo de singulares, enquanto que os menos aptos trabalhavam 

exercícios analíticos/técnicos mais específicos, como por exemplo batimentos de direita e 

de esquerda, o vólei e o serviço. Apesar de apresentar algumas atividades na condução 
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do DE no início do ano letivo, com o decorrer do mesmo, adquiri experiência e foi-me dada 

alguma autonomia por parte da Professora Áurea Souto, o que fez com que, pessoalmente, 

desenvolvesse as minhas capacidades, nomeadamente ao nível da condução do ensino. 

Os principais instrumentos de avaliação utilizados foram a observação regular e as 

classificações obtidas nos torneios do DE.  

De acordo com as atividades que se desenvolveram ao longo do ano letivo, pode 

afirmar-se que existiu coerência por parte dos professores no planeamento, na avaliação 

e na condução do ensino nas diversas atividades, tanto nos treinos como nos torneios. 

Apesar de algumas limitações, os recursos materiais, espaciais e temporais estavam 

adequados aos objetivos prognosticados, o que nos permitiu trabalhar com os alunos 

variadíssimas situações técnicas e táticas, facilitando o aproveitamento e as aprendizagens 

dos mesmos. Todos os alunos apresentam evoluções, e há inclusive, alguns deles que 

evoluíram de níveis baixos para níveis médios/altos. Este facto permite comprovar que o 

trabalho realizado por mim e pelas professoras Áurea Souto e Isabel Miffon foi coerente, 

objetivo e direcionado para as capacidades dos alunos, diferenciando o ensino e incluindo 

os alunos nas diferentes tarefas. É também de vital importância o facto de os torneios terem 

sido utilizados como instrumentos de avaliação, pois desta forma, conseguimos observar 

os alunos em situações de jogo formal num corte oficial de ténis, verificando e observando 

alguns aspetos técnicos, táticos e psicológicos, bem como incutir nos alunos uma grande 

atitude e empenho nas tarefas relativas a esta modalidade.  

Com o acompanhamento do DE de ténis adquiri bastante experiência e 

aprendizagens como estagiário e candidato a docente, pois tive a oportunidade de intervir 

experimentar, planear, conduzir e observar algumas aulas, avaliar os alunos e trocar 

informação com outros professores pertencentes ao núcleo. Assim, sinto que estou 

preparado para que num futuro próximo consiga lecionar esta matéria no âmbito da 

disciplina de EF ou até mesmo num clube desportivo. 

  

b) Ação de intervenção: Ação de formação de corfebol  

 De acordo com o Guia de Estágio implementei uma ação de intervenção adaptada 

às caraterísticas e necessidades específicas do DEF. Foi dinamizada uma ação de 

formação de corfebol juntamente com o Professor Nuno Ferro, especialista nesta matéria. 

Achei pertinente realizar esta atividade pelo facto de, através de conversas informais com 

os professores do DEF, perceber que havia alguma dificuldade na lecionação do corfebol 

por algum desconhecimento sobre esta matéria. 
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 A ação de formação realizou-se na 3ª etapa, Aprendizagem e Desenvolvimento e 

foi composta por uma sessão teórica na sala de EF e por uma sessão prática na qual 

participaram alunos e professores do DEF do Agrupamento de Escolas Pioneiros da 

Aviação Portuguesa. A disponibilidade e a preleção do Professor Nuno Ferro são aspetos 

a ter em bastante consideração, uma vez que foram fundamentais para a dinamização da 

ação de formação e para a compreensão de todos os participantes. Pessoalmente, sinto 

que consegui compreender alguns aspetos técnicos, táticos e situações de aprendizagem 

a serem desenvolvidas nas aulas de EF. Nesse sentido, fazendo um tranfer para a Área 1, 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, consegui desde a dinamização até 

ao final do ano letivo, trabalhar alguns desses aspetos com a minha turma, o que beneficiou 

bastante a aprendizagem dos alunos assim como a minha própria aprendizagem, 

nomeadamente no que diz respeito ao feedback a ser utilizado numa fase de aprendizagem 

de alunos iniciantes e ao planeamento de situações de aprendizagem específicas para os 

mesmos. Na aprendizagem do corfebol em alunos iniciantes, o feedback do professor deve 

ser muito objetivo de modo a que os alunos percebam rapidamente os principais objetivos 

do jogo, incidindo sobretudo no “passa”, “desmarca” e “lança”. Logo, este foi um aspeto 

que tive em conta na lecionação das minhas aulas no âmbito da Área 1. 

 Os objetivos que foram definidos por mim e pelo Professor Nuno Ferro incidiram 

sobretudo em gestos técnicos como o lançamento de fora parado ou lançamento parado, 

e, no lançamento na passada. Contudo, também foram abordadas algumas situações de 

jogo reduzido 4x4 e de jogo formal 8x8. Esta variabilidade nos exercícios permitiu-me 

compreender melhor o corfebol pois observei exercícios técnicos e situações de jogo, o 

que numa aula de EF é benéfico porque permite comprovar em situações de jogo, se os 

alunos adquiriram as aprendizagens necessárias nos exercícios analíticos/técnicos. Esta 

variabilidade de exercícios motivou os alunos participantes e os alunos da minha turma 

(10º10) nas aulas de EF correspondentes à Área 1, assim como contribuiu para um maior 

conhecimento dos professores do DEF.  

 Este aspeto vai ao encontro do que foi referido na Área 2 (Investigação e Inovação 

Pedagógica) quanto às soluções e estratégias que devem ser elaboradas para melhorar o 

conhecimento dos professores de um DEF. A formação contínua e a troca de informação 

entre os professores são exemplos disso. 

 Como já foi referido anteriormente, participaram professores do DEF da ESA, uma 

professora da EB1 Roque Gameiro, os professores orientadores e alguns alunos. Na 

resposta aos questionários de satisfação todos os professores demonstraram a sua 

satisfação, felicitando-nos pela excelente dinamização, a mim e ao Professor Nuno Ferro. 
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No entanto, apesar de colaborar no planeamento e na avaliação da ação de formação, 

sinto que poderia ter sido mais interventivo na condução da atividade. Logo é um aspeto 

que será melhorado em futuros trabalhos ou dinamizações deste âmbito. Apesar desta 

lacuna, houve sempre uma comunicação constante entre mim e o Professor Nuno Ferro 

no período de planeamento, permitindo que existisse uma coerência entre o planeamento, 

a avaliação e a condução da atividade. 

 É de vital importância referir que desde o início até ao fim da dinamização, o 

Professor Nuno Ferro demonstrou total disponibilidade para o esclarecimento de dúvidas 

por parte dos participantes, expondo de forma clara, objetiva e concreta todos os objetivos 

e exercícios da ação de formação 

Pessoalmente, a ação de formação contribuiu de forma muito positiva para a minha 

formação inicial enquanto professor de EF, pois com ela consegui adquirir mais 

conhecimentos sobre o corfebol, estratégias de intervenção, o feedback pedagógico a usar, 

exercícios e progressões pedagógicas, aspetos que se notaram claramente na lecionação 

das minhas aulas. Penso também, que no futuro, conseguirei, de acordo com o nível dos 

alunos, lecionar a modalidade de uma forma mais eficaz e objetiva, correspondendo às 

expetativas dos mesmos e criando estratégias que os possam motivar para a prática da 

modalidade, tanto na escola como fora dela. 

 

c) Visitas de Estudo 

 No âmbito da Área 3 do Estágio Pedagógico participei em três visitas de estudo no 

decorrer do 2º Período. As deslocações foram à Vila de Sintra (Palácio de Monserrate), ao 

Alentejo (Vila Viçosa e Elvas) e à cidade do Porto. 

 Em qualquer das visitas de estudo o objetivo foi o de dar a conhecer aos alunos um 

variadíssimo leque de conhecimentos relacionados com algumas disciplinas, como História 

A, Geografia A, Educação Física e com o Grupo de Ocupação dos Tempos Livres (GOTL). 

O conhecimento do Património Natural, Histórico, Artístico, Cultural e Arquitetónico, assim 

como a transmissão de um estilo de vida ativo e saudável por parte da população foram 

aspetos a ter em conta de acordo com os objetivos das disciplinas referidas. 

 Em todas estas atividades de âmbito escolar, os alunos mostraram-se interessados 

e participaram nas tarefas, respeitando todos os intervenientes. 

 No seio da comunidade escolar, estas atividades constituem-se como fundamentais 

para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, proporcionando-lhes experiências 

diferenciadas, a socialização e o relacionamento professor-aluno e aluno-aluno, assim 
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como uma melhoria do conhecimento dos professores e dos alunos no que respeita ao 

património nacional.  

 Sabendo que sou um indivíduo interessado em aprender, estas visitas de estudo 

proporcionaram-me experiências e contextos com os quais nunca me tinha deparado 

anteriormente, uma vez que, durante as mesmas, desempenhei as funções de professor e 

não de aluno. Com isto, consegui compreender melhor as responsabilidades de um 

professor na participação e na supervisão dos alunos em atividades relacionadas com a 

comunidade escolar. Foram atividades nas quais tive o orgulho e a possibilidade de 

participar, pois melhorei o meu relacionamento com todos os professores e alunos 

participantes e enriqueci a minha cultura geral sobre o Património Cultural, Histórico e 

Arquitetónico do nosso país. 

 

d) Torneios Internos 

 Para além das atividades analisadas e refletidas no que respeita à Área 3, participei 

ainda no planeamento, na condução e na avaliação de torneios internos que foram muito 

relevantes para a minha formação, pois proporcionaram-me novas experiências no que 

respeita à organização de eventos. 

 Nestas atividades tive a colaboração do Professor Orientador Francisco Pestana 

bem como de outros professores do DEF. 

No período de planeamento foram disponibilizadas antecipadamente as fichas de 

inscrição dos alunos em cada modalidade, foram definidos os períodos de entrega aos 

professores das respetivas turmas, os respetivos regulamentos das modalidades, o 

escalonamento das tarefas dos professores colaboradores e os cartazes de divulgação das 

atividades que foram colocados em zonas de passagem dos alunos. A publicidade dos 

torneios é um fator que se constitui como relevante porque pode aumentar o interesse e a 

consequente participação de um número maior de alunos nos respetivos torneios. Em 

qualquer um dos torneios, o número de participantes foi bom, o que demonstra que os 

torneios foram bem publicitados na escola e que existiu interesse por parte dos alunos na 

participação nestas atividades. Este aspeto beneficia a aprendizagem dos mesmos, uma 

vez que lhes proporciona um maior ecletismo e um maior conhecimento sobre as diferentes 

modalidades. 

No decorrer dos torneios desempenhei funções administrativas, ficando sempre na 

mesa da organização e intervindo nas atividades sempre que necessário. Na mesa de 

organização, recebia os resultados das provas, anotando-os nos quadros competitivos 

respetivos, informando posteriormente os restantes alunos e professores sobre as fases 
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seguintes das provas. Penso que consegui estabelecer uma boa ligação entre a mesa da 

organização e os espaços dedicados às provas. No entanto, devido ao facto de o torneio 

de badmínton ter sido o primeiro a realizar, senti algumas dificuldades na condução do 

mesmo, aspeto que foi melhorado nos torneios seguintes.  

Quanto à gestão do tempo, deparei-me com uma situação inesperada no torneio de 

velocidade, ou seja, visto as provas ocuparem menos tempo, com o decorrer das provas, 

os horários não foram cumpridos na íntegra, havendo uma diferença entre a hora marcada 

inicialmente para algumas provas e o horário em que os alunos dessas provas se 

apresentaram para competir. Deste modo, num próximo torneio, uma estratégia será 

diminuir o tempo de intervalo entre as provas, pois assim, haverá uma melhor organização 

no decorrer dos torneios. Pessoalmente, penso que este lapso serviu para detetar um erro 

muito importante que cometi e que, num próximo torneio, não voltará a acontecer. Logo, a 

gestão do tempo de intervalo entre as provas é fundamental, pois permite uma melhor 

preparação dos alunos para as provas/jogos seguintes, assim como um trabalho mais 

eficaz da mesa da organização. 

Para cada torneio, alguns alunos disponibilizaram-se para ajudar na organização, 

desempenhando funções administrativas, de arbitragem, transporte e arrumação de 

materiais, transmissão de informações aos professores e alunos participantes, entre outras 

tarefas. Este facto permitiu-lhes também adquirir uma melhor noção acerca do papel 

organizativo em atividades deste tipo, proporcionando um conhecimento mais 

enriquecedor sobre cada matéria/modalidade. 

No que respeita à avaliação dos torneios esta foi feita através de relatórios. Estes 

foram realizados pelos professores organizadores, divulgados aos restantes professores 

do DEF da ESA e os resultados foram afixados junto ao pavilhão com o objetivo de informar 

os alunos. 

Penso que enriqueci os meus conhecimentos no que diz respeito à condução de 

torneios, nomeadamente em aspetos como a gestão temporal, espacial e humana, que são 

fundamentais para que as atividades decorram com fluidez e dinamismo, potenciando um 

maior interesse por parte dos alunos participantes e por parte dos não participantes na 

visualização dessas atividades. 

Estes torneios foram vistos em dois contextos diferentes, o meu contexto enquanto 

estagiário, onde adquiri a capacidade de organização deste tipo de torneios numa escola, 

consistindo-se como um ponto importante para a minha formação inicial, e, a aprendizagem 

e observação dos alunos em situações de competição, de modo a poder retirar daí alguma 

informação para a sua avaliação na disciplina de EF no âmbito da Área 1.  
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VI. ÁREA 4 – RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 

 

 No que concerne à Área 4 foi visado o desenvolvimento de competências que me 

permitiram compreender a importância da relação escola-meio. Nesta área, realizei o 

Estudo de Turma e o acompanhei a Direção de Turma do 10º10. 

 

a) Estudo de Turma 

Pessoalmente, as decisões pedagógicas que um professor toma só fazem sentido 

se forem adequadas aos contextos onde se aplicam. Deste modo, conhecer os alunos com 

os quais trabalhamos, os seus interesses, as suas expetativas, os seus perfis e as suas 

capacidades, permite-nos entender melhor a dinâmica da turma e selecionar as estratégias 

pedagógicas mais adequadas de modo a tirar um maior proveito da sua educação e das 

suas aprendizagens.  

Este estudo envolveu uma recolha e tratamento de dados no que se refere às 

caraterísticas sociais e pessoais dos alunos da turma. Um dos objetivos do estudo de turma 

foi dar a conhecer ao Conselho de Turma (CT) do 10º10 um pouco mais sobre os alunos 

que a constituem.  

Quanto aos objetivos específicos defini como prioridade os seguintes: caracterizar 

a turma quanto ao número de alunos, idade e género; identificar alguns problemas de 

saúde possíveis; conhecer a ocupação dos tempos livres e analisar os gostos dos alunos 

em relação à prática desportiva; caracterizar a situação familiar do aluno; caracterizar 

socialmente a turma (através do teste sociométrico), conhecendo as relações sociais e 

afetivas que se estabelecem; e, permitir que o CT disponha de um instrumento que o ajude 

na sua intervenção pedagógica de modo a melhorar o processo ensino-aprendizagem dos 

alunos. 

 Na minha opinião, a elaboração do estudo de turma é fundamental para que o CT 

consiga utilizar estas informações ao nível da formação de grupos, nas relações que devem 

ser estabelecidas com todos os alunos e na resolução de problemas relativos à turma. 

Um ponto fraco do meu estudo de turma está relacionado com o culminar da 

elaboração do mesmo. Isto é, de acordo com o Guia de Estágio o estudo de turma deveria 

ter sido entregue até ao final da etapa de Introdução e Aprendizagem (2ª etapa), no entanto 

só foi entregue no início da 4ª e última etapa, o que retirou a pertinência ao estudo, uma 

vez que no 3º Período os professores do CT já conheciam relativamente bem as 

caraterísticas de cada aluno. Apesar de o estudo apresentar dados concretos e ajustados 

à realidade da turma, a sua elaboração não trouxe grandes inovações para o CT.  
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Os instrumentos utilizados para a elaboração do estudo de turma foram as Fichas 

de Identificação e Caraterização dos alunos e o Teste Sociométrico. A primeira foi entregue 

e preenchida pelos alunos na primeira aula do ano letivo e continha alguns dados do aluno, 

dados dos Encarregados de Educação, dados do agregado familiar, dados escolares e 

opiniões do aluno, a ocupação dos tempos livres, dados de saúde/alimentação/transportes, 

e, algumas caraterísticas pessoais. De outro modo, o Teste Sociométrico foi utilizado com 

o objetivo de perceber as relações interpessoais que se estabeleciam entre os alunos da 

turma. 

Visto no início do ano letivo não conhecer bem a maioria dos alunos da turma, este 

estudo foi fundamental, pois estes instrumentos permitiram-me conhece-los melhor e 

compreender as relações que se estabeleciam entre eles quanto à sua sociabilidade. Este 

aspeto foi muito pertinente para o CT, onde regularmente ao longo do ano letivo, eu 

participei no acompanhamento da DT.  

 Com a análise dos resultados constatei que a turma é composta por vários grupos 

sociais, daí algumas vezes existirem conflitos entre alguns alunos. Neste sentido, tanto eu 

como o CT procurámos criar estratégias de resolução desses problemas. 

Algumas estratégias utilizadas nas minhas aulas de EF foram a inclusão dos alunos 

mais rejeitados no grupo dos alunos mais sociais, uma vez que se estes são melhor aceites 

por parte dos colegas de turma, poderão ajudar os menos sociais a se integrarem nos 

grupos. Todavia, é importante salientar que todo este processo teve sempre a supervisão 

e o planeamento do professor. 

Outros atores escolares que também desempenharam um papel fundamental foram 

os encarregados de educação. Na minha opinião, a ajuda e o acompanhamento destes no 

processo de educação dos educandos é preponderante para o seu desenvolvimento, pois 

deste modo poderá ser melhorado o aproveitamento escolar, a sua formação, os seus 

relacionamentos sociais e emocionais, bem como a sua integração na escola e na 

sociedade. 

Como o meu conhecimento acerca dos alunos no início do ano letivo não era 

suficiente, o estudo de turma permitiu-me aumentar esse conhecimento, que 

consequentemente me ajudou na formação de grupos nas minhas aulas de EF na Área 1, 

beneficiando as minhas aprendizagens como professor estagiário assim como as 

aprendizagens dos alunos. 
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b) Acompanhamento da Direção de Turma  

No contexto da DT, acompanhei a diretora de turma do 10º10, que como referi 

anteriormente é a turma pela qual fui responsável por lecionar as aulas de EF relativas à 

Área 1, Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem. A diretora de turma foi a 

professora responsável pela articulação entre todos os professores do CT. Segundo o 

Decreto Regulamentar nº10/99 de 21 de Julho, a diretora de turma é responsável por 

colaborar com estes na adequação de atividades, conteúdos, estratégias e métodos de 

trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada aluno e coordenar o 

processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter globalizante e integrador, 

afirmando ainda que uma das principais funções do diretor de turma é assegurar a 

articulação entre os professores da turma com os alunos, pais e encarregados de 

educação. Assim, tendo em conta que no percurso da minha formação académica as 

atividades inerentes à DT nunca foram abordadas, a Área 4 do Estágio Pedagógico foi 

fundamental e funcionou como um complemento da minha formação, na qual adquiri 

alguns conhecimentos e comportamentos a ter no âmbito da DT. 

No início da 2ª etapa, foi elaborado um projeto de acompanhamento da DT no qual 

foram identificados os objetivos a atingir e as atividades a desenvolver em prol do processo 

educativo dos alunos. 

Relativamente aos objetivos específicos para a turma, foram definidos juntamente 

com a professora diretora de turma, os seguintes: 

1. Criar um bom ambiente de aprendizagem na turma; 

2. Promover a integração dos alunos no ensino secundário, criando um espírito de 

escola que os levasse a apreciar a escola que frequentam e que os motivasse a participar 

nas diversas atividades desenvolvidas na escola; 

3. Fomentar o desenvolvimento de bons métodos de estudo e de trabalho, 

dinamizando sessões de trabalho para reflexão sobre os diferentes métodos de estudo e 

de trabalho e ajudando os alunos na seleção dos que mais se adequam a cada um; 

4. Desenvolver a autonomia dos alunos, levando-os a se responsabilizarem pelo seu 

desempenho escolar ao nível da pontualidade, da assiduidade e do aproveitamento; 

5. Diligenciar para que todos os alunos conseguissem ter sucesso, evitando 

classificações negativas e retenções. 

Consequentemente foram criadas estratégias e foram desenvolvidas ações no 

sentido de cumprir estes objetivos. De seguida são apresentadas as referidas ações de 

acordo com os objetivos traçados (o “número” das ações desenvolvidas, corresponde ao 

“número” dos objetivos). 
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1. Conversas frequentes com os alunos, levando-os a compreender melhor as razões 

pelas quais os professores lhes davam determinadas orientações. Conversas francas 

sobre os problemas que iam surgindo na turma, levando os alunos a expressar-se sobre o 

assunto e a resolver prontamente os problemas antes que estes tomassem maiores 

dimensões. Solicitar a colaboração da delegada e da subdelegada para estarem atentas a 

tensões que iam surgindo na turma e para sensibilizarem os colegas para a resolução 

dessas questões. Se não o conseguissem fazer, relatarem a situação à diretora de turma 

para que se pudesse encontrar a melhor solução (nesse seguimento, conseguiram-se 

resolver algumas tentativas de bullying contra um dos alunos e ultrapassaram-se as 

divergências, fazendo as pazes e evitando o avolumar de conflitos); 

2. Incentivar os alunos a participarem na vida da escola, nos diversos concursos que 

iam surgindo e noutras iniciativas. Relatar aos alunos experiências positivas passadas na 

escola e comentários positivos de pessoas exteriores à escola, de modo a sentirem orgulho 

em pertencer à escola; 

3. Desenvolvimento de sessões de trabalho com a Diretora de Turma sobre métodos 

de trabalho e de estudo; 

4. Lidar com os alunos como se eles fossem os seus próprios encarregados de 

educação, fazendo-os sentir responsáveis pelo controlo das suas faltas e do seu 

aproveitamento. Se os alunos não conseguissem mostrar essa responsabilidade, recorrer, 

então, aos encarregados de educação; 

5. Conversas muito frequentes com os professores da turma para estarem a par da 

situação dos alunos, de modo a fazerem um acompanhamento sistemático da turma, sem 

aguardar pelos momentos formais em que essa informação fosse disponibilizada (a meio 

do período e nos CT). Conversar com os alunos sobre as informações que iam sendo 

recolhidas, para que houvesse um maior envolvimento no estudo. Se alguma situação 

exigisse maior atenção, solicitar a colaboração dos encarregados de educação, 

conversando com eles por telefone ou presencialmente. 

Importa salientar que procurei ao longo de todo o ano letivo, realizar a totalidade 

das funções inerentes à DT, acompanhando e participando ativamente nas atividades. 

Para além da minha colaboração em algumas destas atividades, desempenhei 

semanalmente, algumas funções administrativas e de secretariado, como por exemplo na 

justificação de faltas, marcação de reuniões, a organização e atualização do dossier de 

turma, a elaboração de documentos para os encarregados de educação, entre outros. 

Todos estes aspetos tiveram a coadjuvação da professora diretora de turma. 
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De acordo com os objetivos traçados pode afirmar-se que estes foram 

concretizados, uma vez que os alunos manifestaram interesse nas atividades 

desenvolvidas e se mostraram disponíveis a ouvir os professores do CT seguindo a maioria 

dos conselhos. Pese embora os objetivos fossem concretizados, nota-se que de acordo 

com os resultados de alguns alunos em algumas disciplinas, estes não conseguem ter 

hábitos e métodos de estudo, logo é um aspeto ao qual se deve dar continuidade no 

próximo ano letivo. O relacionamento menos bom entre alguns alunos da turma (poucos) 

é outro aspeto a considerar. 

Ao longo do ano letivo surgiram várias oportunidades de comunicar com alguns 

encarregados de educação, com os quais intervim, quer em reuniões, quer no horário de 

atendimento aos mesmos. Na preparação dessas reuniões, procurei recolher informações 

pertinentes junto da diretora de turma para serem fornecidas na reunião caso surgisse 

alguma dúvida que pudesse ser esclarecida por mim, mais especificamente no que 

respeitasse à disciplina de EF. 

A minha comunicação com os alunos também foi um aspeto importante e positivo 

que deve ser salientado. A relação positiva estabelecida com os alunos iniciou-se desde o 

início do ano letivo, tendo um progresso notório ao longo do mesmo, o que vai ao encontro 

do primeiro objetivo proposto. Senti que os alunos se sentiam bem e gostavam de dialogar 

comigo acerca de alguns dos seus problemas, dúvidas e dificuldades, o que me permitiu 

ajudar o CT a resolver essas questões. Esta relação evidenciou-se muito provavelmente 

pelo facto de eu ser um ator escolar mais próximo da faixa etária dos alunos, o que facilitou 

a nossa comunicação, evitando assim possíveis constrangimentos e conflitos na relação 

professor-aluno. 

Com o decorrer do ano letivo, penso que a integração da maioria dos alunos na 

escola e o desenvolvimento da sua autonomia foram conseguidos, tal como foi 

prognosticado no início do mesmo. Abordando mais especificamente a disciplina de 

Educação Física, a pontualidade, a assiduidade, a responsabilidade, o comportamento e o 

respeito mútuo foram aspetos positivos que os alunos manifestaram, aspetos que permitem 

afirmar que existiu uma relação de cordialidade e respeito entre todos os intervenientes. 

A relação com os professores do CT também foi muito importante para a resolução 

de alguns problemas identificados entre os alunos. Como futuro professor e possível diretor 

de turma, irei procurar a promoção e a discussão conjunta das estratégias a utilizar, com o 

intuito de refletir sobre as consequências que as referidas estratégias possam causar.   

A função de diretor de turma apresenta-se, na minha opinião, como uma função em 

que o relacionamento interpessoal é fundamental, assim como a capacidade de 
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comunicação entre os diversos intervenientes e atores escolares. Logo, considero 

fundamental a troca de ideias, pelo que num futuro profissional próximo, deverá ser um dos 

pontos onde espero atribuir uma maior relevância. 

Penso que neste momento final do estágio ainda não estou pronto para 

desempenhar sozinho as funções de um diretor de turma, pois ainda me falta adquirir 

alguma experiência e conhecimento quanto aos mecanismos institucionais e legais desta 

função.  

Considero que esta atividade prevista na Área 4, Relações com a Comunidade, foi 

importante para a minha formação, na medida em que me colocou em contacto com 

aspetos referentes à função do diretor de turma, que é uma vertente totalmente inexistente 

na nossa formação inicial no ensino superior. Daí, a maior parte das informações que obtive 

neste âmbito foram completamente novas e inovadoras para mim. Este é talvez um dos 

aspetos da função docente que se encontra mais ocultado na formação inicial de 

professores e que só no decorrer do estágio nos apercebemos da sua pertinência no 

âmbito dos processos que envolvem uma turma.  

Posso afirmar que o trabalho desenvolvido foi satisfatório, tendo sido preponderante 

o envolvimento em vários aspetos referentes à escola, pois fui visto por encarregados de 

educação e alunos, não apenas como um professor, mas também como um indivíduo que 

contribui e contribuiu para a resolução de problemas e esteve atento às necessidades dos 

alunos, refletindo assim a imagem da função de um diretor de turma. 

Com isto, posso afirmar que adquiri variadíssimos conhecimentos no que respeita 

à DT, conhecimentos esses que serão fundamentais para o meu futuro profissional, uma 

vez que acima de tudo, o aproveitamento e o bem-estar dos alunos na escola são os 

objetivos primordiais para a formação dos mesmos. 
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VII.  REFLEXÃO FINAL 

 

 No meu percurso como estudante, desde muito cedo senti que a EF era uma área 

com a qual me identificava, pois sempre fui um indivíduo eclético, praticando várias 

modalidades desportivas. Nesse sentido, defini que o meu futuro passaria pela docência 

desta disciplina. A motivação para trabalhar com crianças, ensiná-las, aprender com elas, 

incutir-lhes valores positivos para a saúde e para a sociedade, são aspetos nos quais senti 

e sinto um enorme prazer em lidar, daí a minha escolha profissional recair sobre esta área 

do ensino. 

 O processo de estágio teve por base os objetivos definidos no Guia de Estágio para 

cada uma das áreas. Neste sentido, foram apresentados ao longo do relatório alguns elos 

de ligação entre elas, procurando encontrar pontes que permitissem relacioná-las de 

acordo com as atividades que se desenvolveram ao longo do ano letivo.  

 Onofre (1996) refere que o Estágio Pedagógico não deve ser apenas utilizado para 

treinar as competências práticas sobre o ensino, mas deve ser também um espaço para a 

reflexão, para discussão e para novas ideias. Carreiro da Costa (1996) afirma também que 

é de capital importância que os programas de formação incentivem os estudantes, futuros 

professores, a questionarem as suas conceções de ensino e a analisarem e a 

reinterpretarem as suas experiências anteriores, através de uma abordagem reflexiva. A 

minha reflexão sobre as minhas aprendizagens, sobre as atividades desenvolvidas e sobre 

as minhas perspetivas para o futuro enquanto docente, foram aspetos essenciais que 

considerei como relevantes no processo de estágio e na elaboração e valoração deste 

relatório.  

 No início do ano letivo, a falta de experiência no que respeita ao contacto com a 

escola e com alunos foram as minhas principais preocupações. Todavia, através do 

relacionamento diário com toda a comunidade escolar fui-me apercebendo das diferentes 

funções que um professor pode desempenhar numa escola, e naturalmente, essas 

preocupações foram desaparecendo. Estas relacionavam-se sobretudo com a Área 1 

(Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem), nomeadamente ao nível do 

planeamento e da avaliação, assim como com a Área 2 (Investigação e Inovação 

Pedagógica) na elaboração do estudo de investigação-ação. A Área 4 era vista por mim 

numa perspetiva diferente de todas as outras áreas, uma vez que no início do ano letivo 

não tinha qualquer experiência nem formação em atividades relativas à DT. 

 Uma particularidade do meu Estágio Pedagógico tem a ver com o facto de, após o 

período de avaliação inicial, o núcleo de estágio ficar constituído apenas por mim, o que 
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consequentemente condicionou a troca de informação entre estagiários numa mesma 

escola, neste caso, na ESA. Numa primeira fase senti algumas dificuldades de adaptação 

a esta realidade, embora com o decorrer do tempo tenha ultrapassado estas dificuldades 

através da minha persistência e vontade de trabalhar autonomamente na maioria das 

atividades. 

 Pese embora tenha tido alguma dificuldade em me adaptar às caraterísticas de 

alguns alunos da turma no início do ano letivo, sinto que com o decorrer do mesmo me 

consegui aproximar mais dos alunos estabelecendo uma melhor relação com todos, o que 

beneficiou tanto o processo de ensino e aprendizagem dos alunos como a minha 

aprendizagem a nível pedagógico, uma vez que o clima de aula saiu favorecido. A análise 

dos dados dos alunos para o estudo de turma da Área 3 contribuiu positivamente para as 

atividades da Área 1. Pessoalmente, defino esta relação com os alunos como um dos 

pontos fortes do Estágio Pedagógico, pois, para além de tentar proporcionar um clima 

positivo no decorrer das aulas de EF, preocupei-me também em criar uma relação com 

todos eles fora das aulas, no decorrer dos intervalos, nas atividades internas da escola e 

nas visitas de estudo onde participei no âmbito da Área 3. Neste sentido, penso que 

qualquer professor, para além de tentar criar uma boa relação professor-aluno, deverá 

também ser um indivíduo que se preocupe em transmitir valores que contribuam 

positivamente para a formação pessoal, social e profissional dos alunos. 

 O ano letivo 2013/2014 proporcionou-me um número variado de experiências que 

contribuíram significativamente para a minha formação profissional no que respeita 

principalmente à melhoria do meu conhecimento pedagógico do conteúdo. A minha 

formação pessoal foi outro aspeto onde melhorei, mais especificamente no relacionamento 

com os diferentes intervenientes na escola. Por fim, a realização do estágio também 

contribuiu para a minha socialização uma vez que colaborei com vários professores e 

funcionários da ESA, compreendendo as diferentes funções que os diferentes atores 

escolares desempenham numa escola. 

 Apresento de seguida uma ilustração que representa o contributo que o Estágio 

Pedagógico teve na minha formação. 
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Figura 4 – Contributo do Estágio Pedagógico para a minha formação 

 Um aspeto fundamental que contribuiu também para a minha integração na escola 

e beneficiou as minhas aprendizagens foi a receção e a disponibilidade que os professores 

da escola e os funcionários demonstraram, potenciando um clima de confiança na 

elaboração das diferentes atividades. 

 No que respeita às áreas do Estágio Pedagógico, todas elas apresentam alguns 

elos de ligação. O planeamento, a condução e a avaliação da Área 1 relacionam-se com o 

trabalho desenvolvido na Área 2, na Área 3 e na Área 4.  

Os estudos dos autores mencionados na Área 2 referem que a troca de informação 

entre professores é fundamental para o processo de observação e avaliação dos alunos. 

Este facto vai ao encontro da realidade com que me deparei no planeamento, na avaliação 

e na condução do ensino na Área 1, com a troca de informação que se estabeleceu entre 

mim e os professores orientadores e do DEF, nomeadamente no que respeita a aspetos 

da avaliação inicial, formativa e sumativa, assim como na organização dos torneios 

internos. As referências dos autores vão também ao encontro da realidade do desporto 
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escolar de ténis referente à Área 3, pois também houve uma troca de informação entre mim 

e as professoras responsáveis, bem como períodos de planeamento, avaliação e condução 

do ensino. Na Área 4 essa troca de informação beneficiou a resolução de problemas 

identificados no CT. 

 No que concerne à Área 4, Relações com a Comunidade, os aspetos referentes ao 

estudo de turma foram fundamentais para a formação de grupos nas aulas de EF da turma 

10º10 na Área 1, pese embora tenha sido entregue tardiamente. No entanto, apesar da 

data de entrega, fui utilizando os dados das fichas e do teste sociométrico para a lecionação 

da disciplina de EF durante a 3ª etapa, de Aprendizagem e Desenvolvimento. O facto de 

ter entregue o estudo de turma apenas no início da 4ª etapa (Revisão e Consolidação), 

retirou alguma pertinência à aplicação do mesmo no âmbito do CT. 

 É importante realçar que, ao longo do ano letivo, apesar de algumas divergências 

entre alguns professores do DEF, foi proporcionado um clima de cordialidade e respeito, 

de interajuda e de sentido crítico entre todos os intervenientes na comunidade educativa 

da ESA no desenvolvimento das atividades das quatro áreas de intervenção. 

O final do Estágio Pedagógico culmina com o fim da minha etapa de formação inicial 

como futuro professor de EF. No entanto, corresponde também a uma nova etapa da minha 

vida profissional, na qual identificarei os principais erros cometidos tentando melhorá-los 

no futuro e adquirindo competências. Devido ao facto de a formação contínua ser 

fundamental na carreira de qualquer professor, esta será então um aspeto importante a ter 

em conta nesta futura etapa, pois deste modo poderei enriquecer os meus conhecimentos 

e manter-me atualizado relativamente aos aspetos inerentes à disciplina de EF. 

 Esta formação contínua incidirá sobretudo nas matérias da Área 1 onde senti mais 

dificuldades, mais especificamente a dança e a patinagem. De acordo com a naturalidade 

com que a minha carreira docente se possa desenvolver, sentirei seguramente a 

necessidade de adquirir continuamente aprendizagens noutras áreas ou aspetos 

referentes a esta disciplina. 

 Fazendo um breve balanço sobre o Estágio Pedagógico que realizei neste ano 

letivo posso afirmar que foi positivo e que com ele adquiri bastantes aprendizagens a nível 

pessoal, profissional e social. No decorrer das atividades de estágio consegui fortalecer a 

minha personalidade, pois consegui compreender melhor os modos de agir de acordo com 

as diferentes circunstâncias com que me deparei. Com este aspeto construí as minhas 

primeiras ideias no que respeita à comunidade escolar de acordo com o que observei e 

lecionei. Apesar das dificuldades encontradas ao longo de todo o processo, sinto que saí 
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fortalecido aquando da superação das mesmas e quanto às minhas ideias positivas sobre 

a EF.  

 Quanto a lecionação das aulas, e mais especificamente no que se refere à 

observação e avaliação dos alunos, o facto de conseguir identificar as suas dificuldades e 

prognosticar as suas aprendizagens será sempre um estímulo que terei de ultrapassar 

positivamente ao longo da minha carreira. 

 Finalizando, posso afirmar que foi um ano muito especial para mim, pois foi aquele 

que me permitiu entrar pela primeira vez em contacto com o mundo da EF. Pessoalmente, 

estou muito satisfeito por sentir que realizei um bom trabalho, que transmiti valores 

pessoais e pedagógicos aos alunos do 10º10, assim como também sinto que, sobretudo, 

aprendi bastante com eles e que ficarão para sempre na minha memória. No final do 

estágio, encontro sentimentos de orgulho, de satisfação e de felicidade por saber que 

consegui ganhar e transmitir a confiança necessária aos alunos, assim como encontrei a 

profissão que desejo para o meu futuro profissional.  
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