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Orientação de estágio pedagógico 
 

Durante o período de estágio fui orientado pelo Prof. Francisco Borges (orientador de 

Escola) e pelo Prof. Doutor Júlio Martins (orientador de Faculdade). A eles desde já 

agradeço por todas as dúvidas que me tiraram, por todo o apoio demonstrado e acima de 

tudo, pela confiança e amizade demonstrada pela minha pessoa.  

Desde o primeiro, que entrei na escola Secundaria do Fundão o professor Francisco 

Borges, demonstrou uma atitude de ser um profissional que nos ia ensinar, a ser um 

bom professor. Em todos os momentos que passamos na escola, esteve sempre 

disponível para nos tirar todas as dúvidas e esteve sempre aberto a novas sugestões. 

Durante o período em que estivemos a observar as suas aulas, foi sempre claro e conciso 

nas suas explicações, sempre que não entendêssemos algum aspecto relacionado com a 

aula ele esclarecia essa dúvida. Após a observação de aulas do nosso orientador, 

passámos ao que nos interessava mais, que era dar aulas, aqui a sua opinião e ajuda 

foram fundamentais para que eu hoje possa sentir que estou preparado para entrar no 

seio escolar sem medos e dificuldades. Ao meu orientador, um muito bem-haja por 

todos os minutos perdidos, mas no fundo ganhos, que estivemos a debater os aspectos 

de aula e escola, com outros olhos e outra atitude / postura. 

Ao Professor Doutor Júlio Martins, quero deixar também uma palavra de imensa 

gratidão, pela sua disponibilidade em todos os momentos que marcaram o nosso 

mestrado. Foi desde sempre uma pessoa com que eu pude contar para me auxiliar, 

esclarecer e motivar para todas as novas fases que nos iam aparecendo durante o 

decorrer deste percurso, dando-nos sempre a coragem e ânimo necessário nos momentos 

em que surgiam algumas dificuldades, estando sempre disposto a ouvir-nos e a 

esclarecer-nos, mesmo durante o seu período lectivo, podendo ficar prejudicado pela 

sua disponibilidade. 

Aos meus orientadores, um ate já breve, mas uma clara e imensa gratidão por tudo 

aquilo que me transmitiram e ensinaram.  
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Introdução 
 

O estágio pedagógico é, na minha opinião, um período de reflexão e ao mesmo tempo, a 

descoberta de um novo caminho sobre a formação académica, que no meu caso se refere 

a um Mestrado. Este faz parte de um processo de formação de futuros docentes de 

Educação Física, funcionando como abertura para a verdadeira realização daquilo que, 

ao longo de dois anos, tanto ansiei quando assimilava teorias, conhecimentos e noções.  

 

Foi este contacto maravilhoso como meio escolar, que me permitiu conciliar os 

conhecimentos científicos ao processo ensino-aprendizagem e, acima de tudo, contactar 

directamente com os verdadeiros interessados de todo este processo - os alunos. 

Com o presente relatório pretendo fazer o balanço de um ano de leccionação da 

disciplina de Educação Física, bem como dar a conhecer todo o processo de integração 

na escola, todo o planeamento da disciplina em duas turmas de 12º ano (12º CT3e 12º 

CSE-AV), desde as expectativas iniciais até à conclusão de tudo aquilo que se realizou 

no estágio. Assim sendo, estava inserido no Núcleo de Estágio de Educação Física da 

Escola Secundária do Fundão, onde o meu orientador foi o Professor Francisco Borges. 

O ano de estágio caracterizou-se de facto como um ano, de imenso sacrifício e trabalho, 

em que por vezes apeteceu-me desistir de tudo e outras me apeteceu fazer mais e 

melhor.  

E foram de facto estas características que embora bastante contrárias me acompanharam 

durante este percurso. Se por um lado o trabalho e o cansaço eram tanto que só apetecia 

desistir, parecendo que estava toda a gente contra nós, por outro lado, quando se ouvia 

um simples elogio ou realizávamos algo que nem nós nos achávamos capazes, 

sentíamos uma satisfação enorme. Portanto, pretendo assim tomar este balanço como 

ponto de referência/partida para actuações futuras no contexto escolar do meu percurso 

como docente. 

Por isso, posso afirmar que chego ao fim satisfeito com todo o meu trabalho. Orgulhoso 

pelo trabalho desenvolvido. Sabia que teria de desenvolver um bom trabalho, para que 

assim consiga ser um bom profissional. Contudo não descansarei sem antes tirar as 

devidas ilações e procurar que esta reflexão seja uma base de suporte para o futuro. 
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Definições de objectivos 
 

Relativamente a este aspecto, tenho de salientar dois pontos que no meu ver fazem parte do 

pensamento de todos os estagiários que vão iniciar o seu estágio numa escola. Estou a falar da 

realidade imaginada, onde todos nos antes de iniciarmos o estágio pensamos como será 

realmente a escola, como serão os professores do núcleo de Educação Física, a escola terá boas 

condições para a pratica da disciplina e para as restantes actividades, os alunos serão 

conflituosos ou meigos, e por isso saliento, que é uma envolvente destes sentimentos e dúvidas 

que fazem parte do primeiro pensar de como funciona o estagio. Por outro lado temos a 

realidade encontrada, que não é nada mais do que o culminar das nossas expectativas (realidade 

imaginada) com o confronto da realidade encontrada.  

Vou agora, clarificar quais os objectivos da minha pessoa (Estagiário), e os objectivos do grupo 

de Educação Física, para que possa tirar ilações de todo este processo, que é a integração num 

contexto escolar (a escola). 

  
Do estagiário 

Realidade Imaginada 
 

Depois de dois anos a estudar em mestrado e quarto na licenciatura, chegou 

finalmente o momento de ver concretizado um objectivo a que me tinha proposto, 

surgia na minha cabeça, a ideia se eu conseguiria corresponder a tantas expectativas, 

pois este é o momento em que iniciamos a transição aluno-professor.  

Tudo o que eu sabia em relação ao estágio até ao passado mês de Setembro de 2009 era 

me transmitido de conversas de colegas de curso mais velhos e alguns comentários de 

alguns professores já em funções. A principal ideia que pairava no ar era a de que seria 

um ano inesquecível ao nível de emoções vividas e a nível de trabalho. Constava-se que 

no ano de estágio se trabalhava muito em relação aos outros anos. 

Apesar de tudo, é na realidade uma experiência memorável onde tudo pode acontecer e 

onde tudo acontece mesmo, e por vezes quando menos se espera. 

Começaram então os pensamentos acerca do que iria ser realmente o ano de estágio. 

Comecei por imaginar as dificuldades que teria em dar as aulas, as dificuldades que 

teria em integrar-me numa escola para mim desconhecido e já como professor. No 
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pensamento ainda hoje sou aluno e na altura tinha muito medo de não me conseguir 

integrar naquela escola (Esc. Sec.3 do Fundão). 

No decorrer dos dois anos de mestrado vamos criando expectativas e “construindo 

imagens, conceitos, metodologias e ideias” de como será o ano de estágio: Como será o 

orientador? A escola terá um ambiente propício à nossa integração no meio escolar? 

Como será a primeira aula como professor? Estas questões são levantadas, entre muitas 

outras, pois o mundo desconhecido para mim de como será a realidade dos professores 

de Educação Física é muito grande, bem como o receio de não sermos devidamente 

capazes e competentes para assumir e concretizar o referido cargo. 

Imaginaria também como seria o trabalho de grupo no núcleo de estágio. Eu já estava 

habituado a realizar trabalhos de grupo, pois ao longo da Licenciatura e do primeiro ano 

de Mestrado, foram vários os trabalhos de grupo, e dos quais sempre o produto final era 

enriquecedor. 

Existia também uma preocupação bastante grande em relação ao meu orientador, tanto 

da escola como da universidade, em saber como seria trabalhar com eles. 

Resumindo então, eu pensava que o meu estágio iria ser um ano de trabalho intenso 

cheio de dificuldades de adaptação e integração com grandes vantagens a pessoal e 

profissional e uma etapa fulcral nos meus quatro anos de licenciatura e dois de mestrado 

na medida em que o ano de estágio iria definir a minha nota final de mestrado com a 

qual me iria candidatar ao mercado de trabalho no ano a seguir. 

 

Realidade Encontrada 

 

Relativamente à realidade encontrada na Escola Secundária do Fundão, penso que foi 

uma realidade, na qual, me proporcionou um ano excelente, onde eu aprendi muito em 

relação à função de ser professor, e penso que seria natural que eu desejasse que todas 

as componentes do meio envolvente estivessem favoráveis. Porém, qualquer tipo de 

trabalho necessita de um conjunto de condições materiais e humanas mínimas para o 

seu desenvolvimento e eficácia. 
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Condições ao nível do equipamento 

 

Em termos de condições materiais, o normal receio da inexistência ou do mau estado de 

conservação do material desportivo escolar, aspecto que tem tido influência na 

qualidade do ensino da disciplina de Educação Física veio-o a demonstrar que a escola 

se encontra relativamente bem equipada, apesar de o material estar um pouco 

danificado. Os únicos problemas que se afiguraram, relacionavam-se com as condições 

acústicas do pavilhão, pelo facto de cada espaço não se encontrar isolado dos restantes, 

sendo separados por cortinas e pelo piso do espaço exterior, visto estarmos numa zona 

do país em que no inverno a temperatura exterior não permite a prática da disciplina. 

 

Corpo Docente 

A nível do corpo docente, a escola caracterizava-se por uma grande dinâmica da classe 

de docentes. A minha primeira missão oficial de professor, deu-se na reunião geral de 

professores onde me foi permitido conhecer uma grande parte do pessoal docente da 

escola, facilitando assim a minha inserção na escola. Houve também, um grande apoio 

pelos professores mais velhos e mais novos que me possibilitaram a criação de um 

ambiente agradável e algum amadurecimento profissional através das suas experiências. 

Saliento, que durante os intervalos, reuniões de notas, reuniões de professores, ou em 

outro tipo de contactos, todos os professores que tive comunicação foram bastante 

simpáticos, acolhedores e estavam sempre prontos a ajudar naquilo que fosse preciso. 

 

O Grupo de Educação Física 

Na primeira reunião do Grupo de Educação Física, dia 1 de Setembro foi-me permitido 

conhecer melhor os meus colegas de grupo, sendo dadas algumas informações sobre o 

funcionamento das reuniões, da elaboração das actas, funções do delegado de 

departamento e do delegado de instalações e materiais. A relação com o grupo foi a 

melhor, visto estarem sempre prontos a ajudar-nos e a esclarecerem-nos as nossas 

dúvidas. 
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O Núcleo de Estágio 

Este grupo foi composto por quatro estagiários e um orientador da escola. Quanto aos 

meus colegas estagiários, conhecendo-os há alguns anos, criamos um clima afectivo 

positivo, um ambiente de trabalho agradável, com entreajuda e amizade, que tem 

sempre uma influência fundamental no desenvolvimento de um trabalho. 

Com efeito, a heterogeneidade e autonomia individuais foram sempre respeitadas ao 

longo do trabalho pelo nosso orientador, no que diz respeito aos aspectos pessoais e 

profissionais. No que se refere ao orientador da escola, constituiu uma peça importante 

no núcleo, dele dependendo, em grande parte, o sucesso do trabalho em curso. Era 

importante o acompanhamento e orientação de uma pessoa com a sua experiência e 

vocação. As primeiras impressões foram extremamente positivas, pelo modo afectivo 

com que ouviu e esclareceu o grupo de Estágio. Estabeleceu de imediato as “regras do 

jogo”, dizendo o que esperava de nós e alertou-nos para todo o tipo de 

trabalho/problemas que antevia o ano de estágio. Desde logo, num período inícial 

fomentou a criação de um ambiente de trabalho agradável e optou por uma orientação 

voltada para aspectos práticos da vida docente, que considero bastante útil na minha 

vida profissional futura. Revelou-se uma pessoa compreensiva em relação ao nosso 

trabalho, sem, no entanto, deixar de exigir da nossa parte o cumprimento de diversas 

tarefas. Quanto às observações feitas por ele, foram e ser-me-ão úteis para o futuro.  

 

  

Corpo Discente 

O primeiro contacto que eu tive com as duas turmas do meu orientador, foi no primeiro 

dia de aulas, no dia da recepção com o director de turma presente. Este contacto foi feito 

normalmente, sem qualquer receio de estar a ser conhecido pela primeira vez como 

professor. Nesse primeiro contacto, fiquei consciente que eram turmas sossegadas e 

conscientes do que se tratava na disciplina, no caso do 12ºCT3,uma turma muito 

acessível para a instrução da disciplina, uma vez que nos foi referido pelo nosso 
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orientador, e o 12ºCSE-AV uma turma um pouco extensa, na qual haveria alguma 

dificuldade de manter a ordem, e alunos que teriam alguma dificuldade na disciplina. 

Fiquei contente, no final do ano, por ter conseguido manter um bom clima de trabalho e 

de amizade entre os alunos de ambas as turmas e com o professor orientador.  

 

Funcionários 

De uma maneira geral existia um bom relacionamento entre estes para com os 

professores. Nos primeiros tempos de aulas registaram-se algumas situações caricatas, 

pois confundiram-me, por vezes, com os alunos. Os funcionários com quem estabeleci 

um contacto mais próximo, foram os do pavilhão estando sempre receptivos para tudo 

aquilo que necessitava. 

 

Nesta área do estágio foram desenvolvidas as competências necessárias (objectivos do 

orientador), a uma consistente orientação do processo Ensino-Aprendizagem. Para mim 

foi a área de maior relevo para a minha formação enquanto Professor. 

Está dividida em três grandes áreas: Planeamento, Realização e Avaliação. 

Planeamento 

Esta foi uma das tarefas que mereceu mais atenção ao longo do ano. O planeamento 

anual foi realizado com base no que tinha sido definido pelo Grupo de Educação Física, 

ou seja, o sistema de rotações pelos espaços disponíveis do Pavilhão Municipal do 

Fundão. 

 

Caracterização da Escola: 

Através da caracterização da Escola realizámos um levantamento dos documentos 

existentes, nomeadamente do Regulamento Interno e do Projecto Educativo, de forma a 

conhecer a estrutura e normas de funcionamento da Escola. 
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Este trabalho foi importante, porque só depois de conhecermos o ambiente em que 

estamos inseridos é que conseguíamos trabalhar. Para além disso, e em concreto na 

disciplina de Educação Física, só o conhecimento dos meios materiais existentes 

permite um planeamento ajustado e adequado à realidade existente. 

 

Caracterização da Turma: 

Esta foi fundamental para perceber quais as várias características presentes nos diversos 

alunos que a constituíam. Assim o estudo abarcou temas de acordo com a vida pessoal, 

desportiva e a observação inicial das aulas do nosso professor orientados, que nos 

facilitou o conhecimento dos vários alunos e das suas preferências. 

 

Plano Anual: 

Este realizou-se após o conhecimento da Escola, da Educação Física e da Turma. Neste 

plano foram contemplados objectivos e uma análise aos programas, à escola (projecto 

educativo, dos espaços e dos materiais) e à turma (caracterização dos alunos e avaliação 

inicial). Tendo como ponto de partida o planeamento plurianual e a avaliação 

diagnostica de todas as modalidades, elaboradas nas diversas reuniões de departamento, 

através da qual conhecemos o nível de aprendizagem dos nossos alunos, suas 

possibilidades e necessidades, começamos por definir os objectivos a atingir por cada 

unidade didáctica. 

De acordo com as finalidades e objectivos gerais da disciplina de Educação Física, 

actividades curriculares, avaliação, normas de utilização dos materiais, regulamento das 

aulas de Educação Física e alunos com atestado médico, realizamos a distribuição e 

ordenamento de horas e matérias calculando as horas previstas, bem como a sequência 

cronológica dos diferentes blocos de matérias, com a respectiva atribuição de horas. 

Finalmente foram definidos os momentos e procedimentos de avaliação a efectuar. 
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Unidades Didácticas: 

Este documento, na minha opinião, é bastante útil na medida em que me deu um grande 

contributo na elaboração dos planos de aula e foi um meio de referência para a 

compreensão de todas as áreas de extensão da Educação Física. Assim, será de certeza 

uma base fundamental no futuro, sendo de fácil acesso e consulta. 

Em cada unidade didáctica fez-se um pequeno enquadramento da modalidade (história), 

foram definidos objectivos (de pré-requisito, intermédios e finais) em três níveis: 

cognitivo, sócio-afectivo e psicomotor. Também continha as componentes críticas de 

cada elemento de acordo com a respectiva modalidade; progressões pedagógicas onde 

constavam exercícios dinâmicos, situações de jogo reduzido, formas jogadas e jogo 

condicionado, sempre que possível com respectiva representação gráfica através de um 

desenho; recursos materiais e espaciais necessários e disponíveis para a leccionação da 

modalidade em questão; foram realizadas as extensões e sequência de conteúdos e o 

balanço da avaliação diagnostica. A fase final da construção da UD consistiu na 

estruturação da avaliação e definição dos seus critérios. 

 

Planos de Aula: 

Estes verificaram-se fundamentais para que o processo de ensino-aprendizagem 

decorresse de modo eficaz e com sucesso, evitando assim situações de improvisação. 

A elaboração dos planos de aula, no início do ano, foi uma das dificuldades que senti, 

essencialmente na escolha dos exercícios mais adequados para as necessidades dos 

alunos. Estas dificuldades rapidamente foram superadas, tendo o Orientador de Estágio 

um papel fundamental, dando-me alguns feedback’s sobre quais os exercícios mais 

indicados para as situações em concreto. 

Penso que os planos de aula foram sempre coerentes e com os objectivos praticáveis 

(objectivos reais). Na elaboração do plano de aula incluí sempre: os objectivos da aula, 

a descrição de tarefas e respectivos objectivos específicos, os tempos para cada sessão e 

de cada tarefa, as estratégias de organização. 
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Na minha opinião, um dos pontos bastante positivos na elaboração dos meus planos de 

aula, referiram-se ao facto de ter incluído em todas as situações desenhos realizados por 

mim, transmitindo alguma criatividade, assim como na escolha dos exercícios. 

 

Realização 

A intervenção pedagógica foi um dos pontos mais importantes do meu desempenho 

enquanto professor e ao mesmo tempo, representando deste modo o maior desafio no 

início do estágio. 

Assim, este é sem dúvida um dos aspectos mais importantes do estágio. Foi através 

deste que verifiquei se a minha postura em relação aos alunos nos vários aspectos estava 

a ser positiva ou não, e se, nos era possível ser compreendidas pelos alunos. 

A colaboração dos meus colegas neste ponto foi muito importante, uma vez que, através 

de um relatório de observação da minha aula, me indicaram nas várias aulas quais os 

pontos a melhorar e quais os que se verificavam positivos. 

 

Instrução 

Este é sem dúvida, mais um ponto importantíssimo a ter em conta, uma vez que é 

através da instrução que nos é possível transmitir os conteúdos a leccionar e a forma 

como os mesmos serão abordados. 

No início do ano lectivo, senti alguma dificuldade neste aspecto, não só na colocação da 

voz, mas também nas palavras utilizadas para referir o que pretendia. Ao longo de todo 

o ano lectivo fui melhorando consideravelmente, no entanto penso que a experiência 

será também um aspecto a ter em conta. 

Hoje em dia, penso que as minhas instruções são bastante objectivas e claras para os 

alunos, onde são dados a conhecer os objectivos e as tarefas da aula, as expectaivas, o 

funcionamento das aulas, relacionando-as com aulas anteriores. As instruções são cada 

vez mais breves. 

No entanto, no futuro poderei com certeza aperfeiçoar ainda mais a instrução. 
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Gestão 

Foi uma preocupação ao longo de todo o ano lectivo preparar o material 

antecipadamente, para que desta forma as transições se verificassem mais rápidas e 

fluidas, aumentando o tempo de densidade motora. Na minha opinião este aspecto foi 

conseguido. 

Preocupei-me desde o início do ano em criar hábitos e rotinas de forma a permitir uma 

transição mais rápida entre tarefas, rentabilizando assim o tempo de aula. Posso dizer 

que ao início de cada modalidade, tinha sempre dificuldades em gerir tudo, mas com 

discernimento e atitude consegui gerir isso, da melhor forma. 

A gestão de tempo foi sempre controlada, apenas numa aula ou outra de avaliação 

deixei passar o tempo previsto para ter tempo de avaliar. Em termos de gestão de 

material e de grupos, também correu sempre bem, o material foi sempre o suficiente 

para todos os alunos e os grupos foram sempre adaptados quando necessário. As aulas 

decorreram de acordo com os planos, só em duas situações é que tive de deixar de fazer 

o que tinha planeado, por limitação de tempo ou por reorganização de exercícios e 

realizei intervenções adequadas à sua aplicação. 

 

Clima e disciplina 

No que respeita a este ponto posso referir que por se tratar de turmas de 12º ano tive 

poucas dificuldades em controlar a turma no início do ano. No que respeita ao clima, 

desde sempre foi muito agradável, sendo os alunos muito bem-dispostos, divertidos e 

ajudando-se uns aos outros. 

 

 

Decisões de ajustamento 

No que diz respeito às decisões de ajustamento, durante o ano lectivo, estas não foram 

muito necessárias. Penso que as realizei quando foram necessárias, essencialmente, ao 

nível da aula (reformulação de grupos ou de exercícios). 
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Avaliação 

O processo de avaliação é muito importante no aperfeiçoamento do processo de 

Ensino-Aprendizagem e também para apoiar o aluno no aperfeiçoamento dos vários 

padrões de movimento na disciplina de Educação Física. 

A avaliação é também uma forma de os alunos se aperceberam das suas capacidades 

físicas, e da sua evolução nas diferentes matérias. 

No que respeita à avaliação diagnóstica, esta foi muito importante na medida em que 

possibilitou verificar em que nível os alunos se encontravam, e, dessa forma seleccionar 

os vários conteúdos tendo em conta o desempenho dos alunos. Devido a doença do 

Orientador de Estágio, não nos foi possível escolher os exercícios para a avaliação 

diagnóstica, sendo esta realizada por uma professora da escola. No entanto através da 

observação das aulas, e da prestação dos alunos fiquei com dados bastante importantes 

acerca dos alunos. 

Relativamente à avaliação formativa foram realizadas algumas grelhas de informação 

periódica e algumas grelhas que permitiram, juntamente com as várias aulas 

percepcionar o nível dos vários alunos e agir de acordo com esse nível, isto é, quando 

foram verificadas dificuldades adaptaram-se os aspectos necessários para que o aluno 

conseguisse realizar as tarefas pedidas. Neste ponto não tive qualquer dificuldade. 

Na avaliação sumativa também não tive qualquer problema em verificar o nível dos 

alunos e atribuir-lhes uma nota, uma vez que ao longo das várias aulas tive sempre 

presente as várias prestações dos alunos, servindo a avaliação sumativa para uma 

demonstração final e de todos os conteúdos aprendidos. 

Na minha opinião, saio do estágio com uma boa formação em relação aos três tipos de 

avaliação e sinto-me preparada para as aplicar num futuro próximo com o máximo de 

responsabilidade e rigor. 
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Metodologia 
 

Neste ponto do meu relatório, o que vou referir está mais ligado a todo o contexto da 

realidade da turma e do contexto familiar, onde eu efectivamente leccionei a disciplina 

de Educação Física. Faço também referência a todo o meu planeamento das 

modalidades de voleibol e basquetebol, a avaliação (Formativa e Sumativa) feita nessas 

modalidades, critérios de êxito das várias componentes técnicas das modalidades, 

progressões pedagógicas nas modalidades leccionadas, critérios de avaliação dos 

conteúdos leccionados. Para terminar, faço referência aos vários recursos (matérias e 

humanos) da escola, identifico algumas dificuldades sentidas por mim no ano de estágio 

e saliento aspectos positivos e negativos do estágio propriamente dito. 

 

 

Amostra 
 
 A turma que me ficou entrega de leccionar ao longo do 2º e 3º período foi a turma ct3 

do 12º ano. Faço agora, a sua apresentação na globalidade de factores. 

 

Introdução 

 

Na elaboração do Plano Curricular, o Conselho de Turma teve presente a grande meta 

do Projecto Educativo que se pretende alcançar: 

“Qualidade das aprendizagens conducentes ao sucesso educativo” 
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Inscrito a 1 ou 2 disciplinas Inscrito a 6 disciplinas

8

18Alunos  

69%

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 

Alunos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Masculino Sexo Feminino

11

15

Sexo Masculino Sexo Feminino

Idade 
(anos)

16 17 18

5

13

5

Idade

16 17 18

31% 
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Agregado Familiar 

Freguesia de Residência 
 

 
 

 

 

 

Coabitação (pai, mãe, irmãos, avós, ...) 

 

Parentesco Pais Mãe Pai Avós Outros 

Número 22 2 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaria
1

Alcongosta
1

Aldeia Nova do 
Cabo

2

Capinha
1

Donas
1

Fatela
2

Fundão
13

Valverde
2

Freguesia de Residência
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Número de irmãos 

 

 

Caracterização dos pais:  
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0 1 2      
irmãos

16

6

1

Número de Irmãos

0

1

2      irmãos

6
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6

1

40 a 44 45 a 49 50 a 55 > 55                    
anos

Idade do Pai
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Situação profissional dos pais: 

 

Problemas de saúde 

 

0

1

2

3

4

5

6

Escolaridade da Mãe

4º ano

6º ano

9º ano

12º ano

Licenciatura

Doutoramento

0

2

4

6

8

10
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14

Nenhum Visão Alergias

13

8

4

Alunos com problemas de saúde

Visão

Alergias

 Pais 

(Número) 

Mães 

(Número) 

Empregado 23 22 

Desempregado 0 1 

Reformado 0 0 
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Aluno N.º Problema Precauções a tomar 

      Adriana S. Quelhas 

 

1 Miopia / Rinite Alégica  

Ana Rita Gonçalves 2 Visão  

Diogo Gonçalves 11 Miopia  

Guilherme Freches 13 Visão  

Juliana Rodrigues 17 Alergias  

Mariana Caetano 18 Alergia ao Níquel e Problemas de 

visão 

 

Sérgio Santos 22 Miopia  

Tamara Santos 23 Visão  

Vanessa Garcia 25 Alergias  

João Oliveira 26 Visão  

 

VIDA ESCOLAR  

Retenções: 

Aluno N.º Ano* 

Carla Martins 4 12º 

Cedric 7 12º 

Daniela Geraldes 8 11º  

João Filipe  15 12º 

João Pedro 26 12º 
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Alunos com disciplinas em atraso: 

 

Aluno N.º Disciplina (s) 

Ana Sofia 3 Matemática 

João Oliveira 26 FQ A 

 

 

 

Não (18)
64%

Sim (10)
36%

Retenção

Rui Domingues 27 12º 

Telma Simão 28 12º 

André Santos 29 12º 

Diogo Manta 30 12º 
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Hábitos e métodos de trabalho 

 

 

 

 

 

Estuda diariamente:        

                  Sim Todos 

                 Não  Nenhum 

 

87%

13%

Estudam em casa?

Sim Não

13

81%

3

19%

Local onde estudam

Quarto 

Escritório
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Tempo médio de estudo diário 

 

Apoio no estudo:             Sim   7          Não    15 

 

Local do apoio 

 Casa Escola Outro local 

Nº de alunos 

 

5 

 

0 

 

2 

  

5
30 min

22%

12
1 hora
52%

5
2 horas

22%

1
> 2 horas

4%

Tempo de estudo

30 min

1 hora

2 horas

> 2 horas

15
Não  68%

2
Fora da Escola

2
Mãe

3
Pais7

Sim 32%

Ajudas no estudo
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Ano anterior     

           

 

Motivações, interesses e expectativas 

 

 

sim
26%

não
74%

Negativas no Ano 

Anterior

4

3

2

Título do Gráfico

Matemática Português FQ A

10

6 5
3

1
3

5

Disciplina que mais gosta

Química Educação Física Português Psicologia Física Matemática
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Expectativas de futuro 

 Prosseguimento de estudos:       12º ano:  1 aluno           Ensino Superior:_22  alunos 

 

Ocupação dos tempos livres: 

Actividades: 

   1ª     Ver TV 

   2ª     Ouvir música 

   3ª     Praticar Desporto 

   4ª     Ler 

   5ª     Jogar no PC 

Matemática Português Educação 
Física

Biologia

14

6

1 1

Disciplinas com mais dificuldade
Português Educação Física Biologia

12

1 1 1 2 1 2 1 1

Profissão que Deseja

Fisioterapeuta Eng. Aeroespacial Engenheiro

Veterinário Enfermeiro/Fisioter. Eng. Mecânico

Eng. Físico Biólogo



Trabalho de investigação com vista à obtenção do Grau de Mestre em Educação Física no ensinos Básico e 
Secundário  

 

Professor estagiário Ricardo Igreja Página 26 
 

Planeamento a curto, médio e longo prazo   
 

No que concerne a este tópico, que a meu ver é aquele que nos vai guiar na nossa 

caminha anual de leccionações. Importa assim, definir quais as regras de jogo, quais as 

linhas orientadoras do nosso trabalho, para que possamos dar aos alunos aulas ricas em 

conteúdos programáticos que lhes permita uma evolução harmoniosa, nas suas 

necessidades enquanto praticantes da disciplina de Educação Física.  

 

Quando falamos no planeamento das modalidades que vão fazer parte do no 

planeamento, queremos de ter em conta, que há uma necessidade de saber interpretar as 

necessidades dos alunos, para que assim possamos dar sentido ao que realmente são as 

carências dos alunos enquanto praticantes, e proporcionar-lhes condições matérias e 

pedagógicas capazes de os encaminhar ao sucesso. Assim, esta concepção concretiza-se 

na apropriação das habilidades e conhecimentos, na elevação das capacidades do aluno 

e na formação das aptidões, atitudes e valores (bens de personalidade que representam o 

rendimento educativo), proporcionadas pela exploração das suas possibilidades de 

actividade física adequada - intensa, saudável, gratificante e culturalmente significativa. 

 

Por isso, o planeamento que apresento tanto a curto, médio e longo prazo, visa Os 

aspectos específicos do desenvolvimento (cognitivo, motor e sócio-afectivo), 

integrando-se quer nas componentes genéricas dos programas (finalidades, objectivos 

de ciclo e orientação metodológica), quer nos elementos mais pormenorizados 

(objectivos por matéria). Incluem-se na orientação metodológica os princípios e regras 

gerais a observar na estratégia pedagógica e organização da actividade educativa nas 

aulas de Educação Física. Reconhece-se, assim, ao professor (a mim), a 

responsabilidade de escolher os objectivos específicos e as soluções pedagógica e 

metodologicamente mais adequadas, investindo as competências profissionais da 

especialidade de Educação Física Escolar, para que os benefícios reais da actividade do 

aluno correspondam aos objectivos do programa, utilizando os meios atribuídos para 

esse efeito.  

Nesta perspectiva o trabalho pedagógico que tentei incutir aos alunos do12º CT3,foi: 

 Motivação na prática; 

o Inspirando as suas atitudes e empenho na qualidade da sua participação 

na disciplina de Educação Física; 
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 Garantia de actividade física; 

o No âmbito de proporcionar ao alunos situações/vivencias, que lhes 

permita uma descoberta guiada à pratica com finalidades para a sua 

saúde; 

 Autonomia / responsabilidades; 

o Na prática, apresentando problemas de organização e tratamento de 

matérias; 

 Criatividade e iniciativa; 

o Orientar o aluno para a elevação da qualidade do seu desempenho e dos 

efeitos positivos da actividade; 

 Sociabilidade; 

o Criar uma cooperação efectiva entre os alunos, proporcionado uma 

melhoria na qualidade das prestações, dando também um maior prazer e 

gozo na actividade; 

 

Referente à escolha deste planeamento, os aspectos que me permitem a sua 

refutação/explicação, são baseados nos seguintes itms: 

  

 Proporcionar uma consolidação e um aprofundar dos conhecimentos e 

competências práticas relativas às capacidades motoras; 

 Alargar os limites dos alunos ao nível dos rendimentos energético-funcional e 

sensório-motor, com variações de duração intensidades e complexidade: 

 Assegurar o aperfeiçoamento dos alunos, de acordo com as suas capacidades, no 

desenvolvimento multilateral e harmonioso da aptidão física; 

  Proporcionar em diferentes situações a consolidação dos aspectos técnicos, 

tácticos, regulamentares e organizativos; 

 Aplicar a ética e o espírito desportivo; 

 A responsabilidade pessoal e colectiva, a cooperação e a solidariedade; 

 A consciência cívica na preservação das condições de realização de actividades 

físicas, em especial a qualidade do ambiente; 
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Quanto ao planeamento propriamente dito, no seguimento do que foi dito em cima, teve 

o seguinte resultado final. 

 

Planeamento a curto e médio prazo da modalidade de voleibol, critérios de êxito e 

critérios de avaliação.
1
 

 

Planeamento a curto e médio prazo da modalidade de basquetebol, critérios de 

êxito e critérios de avaliação.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Em anexo I 

2
 Em anexo II 
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ESCOLA SECUNDÁRIA C/3º CICLO DO FUNDÃO 

PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ENSINO SECUNDÁRIO 

ANO LECTIVO 2009/2010 

ANO DE ESCOLARIDADE 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

A
ct

iv
id

ad
es

 F
ís

ic
as

 D
es

p
o

rt
iv

as
 

Jogos 

Desportivos 

Colectivos 

Futsal Avançado 

2 Modalidades no nível 

avançado 

Voleibol Avançado 

Andebol Elementar 

Basquetebol Elementar 

Corfebol (alt)  

Ginástica 

Acrobática Elementar 

 

Nível avançado 

 a Ginástica ou Atletismo 

 

Ginástica Solo Avançado 

Ginástica 

Aparelhos 

Elementar + 

Parte 

avançado 

Atletismo 

Corridas Avançado 

Saltos Avançado 

Lançamentos Avançado 

Raquetas 
Badminton Elementar 

Avançado 
Ténis (alt) Elementar 

Actividades Rítmicas 

Expressivas 

Dança 

 

Elementar 

 
Avançado 

Desenvolvimento da Aptidão Física Todo o ano 

Conhecimentos Todo o ano 

 

Nota: A planificação apresentada depende das condições climatéricas (nos espaços exteriores), 

bem como da rotação dos espaços.  
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Recursos Humanos 

No que diz respeito à comunidade escolar, de uma forma geral estava à espera de 

encontrar uma comunidade acolhedora, activa e interessada em contribuir para melhorar 

cada vez mais o ambiente escolar. Esperava que professores e funcionários fossem 

sociáveis e amáveis, que houvesse um bom clima no relacionamento entre pessoal 

docente e não docente. Esperava ainda que os órgãos executivos da escola fossem 

compreensivos e se mostrassem disponíveis para nos apoiar nas actividades a 

desenvolver. Por último, esperava que existisse um bom ambiente na relação entre 

alunos, professores e funcionários.  

Mais uma vez, as expectativas foram correspondidas uma vez que foi possível 

estabelecer contacto facilmente com os colegas professores, os funcionários mostraram-

se sempre dispostos a ajudar e a dar indicações e a participar nas nossas iniciativas. Os 

órgãos executivos estiveram sempre disponíveis, na medida em que se interessaram e 

apoiaram os nossos projectos. Os alunos contribuíram igualmente para o sucesso das 

actividades organizadas. Depois de um processo de adaptação ao meio escolar, no 

segundo período podemos finalmente poder exercer as funções de professor de 

Educação Física. 

Os professores do grupo 620 da Escola Secundária com 3ºCEB do Fundão, presentes no 

ano lectivo 2009/2010 eram:  

 Professor António Belo;  

 Professora Clara Barbosa;  

 Professor Francisco Borges;  

 Professora Célia;  

 Professor Filipe Ribeiro;  

 Professor Ricardo;  

 Professor Marco Leite; 

Alunos estagiários: 

 Frederico Dias; 

 Luís Festas; 

 Nuno Rodrigues; 
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Recursos Materiais 
 
Na escola, dispomos para além do espaço exterior de um pavilhão gimnodesportivo, 

propriedade da Câmara Municipal do Fundão, que permitem a prática de várias 

modalidades em simultâneo. Os recursos materiais não foram condicionantes da nossa 

actuação, e houve por parte dos responsáveis por essa área, a preocupação de verificar 

quais as necessidades reais e tentar colmatá-las.  

A lista de material disponível na Escola Secundária com 3º CEB do fundão, no inicio do 

ano lectivo.
3
 

 

Dificuldades sentidas 
  
O estágio pedagógico consistiu na realização de um conjunto de actividades, que 

pretenderam abranger os vários aspectos essenciais à intervenção de um professor no 

contexto escolar. 

Assim e passada uma primeira fase de integração à escola, procedemos à análise de 

todas as tarefas que nos eram solicitadas e começámos a organizar o trabalho que iria 

ser realizado ao longo do ano lectivo. 

Essas áreas contemplam, varias actividades de ensino-aprendizagem, que correspondem 

ao planeamento e à intervenção pedagógica, actividades de intervenção na escola, que 

passam pela organização de actividades que dinamizem a actividade física e desportiva 

na escola; actividades de acompanhamento da direcção de turma e conhecimento da 

turma, e finalmente actividades de natureza científico-pedagógica, direccionadas para a 

investigação.  

Os aspectos que tinha maior dificuldade no inicio do ano e que com o termino do ano 

lectivo consegui melhorar foram, a minha colocação da voz, que no início ficava 

destorcida e não era ouvida por todos os alunos, por querer dar muita informação e por 

vezes ela não era percebida pelos alunos. O outro prendia-se com o conhecimento 

teórico das modalidades estar pouco consolidado, devido a minha licenciatura de 

Ciências do desporto, não dar grande ênfase a preocupações estruturais e estudo das 

modalidades a abordar, nomeadamente regras, gestos técnicos e aspectos de cariz 

                                                           
3
  Em anexo III 
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científico. No entanto, com o decorrer do ano lectivo penso que superei de uma forma 

bastante positiva estes dois aspectos, com ajuda dos meus colegas e Professor Francisco 

Borges.  

Relativamente à gestão de aula, penso que consegui gerir bem o tempo de aula, 

adaptando e controlando bem, sempre que ocorresse algum imprevisto. As aulas no meu 

entender, tiveram sempre um elevado tempo de empenhamento motor por parte dos 

alunos, isto porque, tive sempre o cuidado de planear as aulas de forma a haver poucos 

momentos de transição e organização entre as tarefas. Relativamente à pontualidade do 

começo e da finalização da aula penso ter havido sempre um controle suficiente para 

que não comprometesse a aula e o tempo que os alunos têm para tomarem banho. 

No que diz respeito ao clima / Disciplina de aula tenho de referir que a turma que o 

professor orientador, me colocou a disposição não me deu quaisquer problemas de 

maior ao longo de toda a minha leccionação.  

O 12ºCT3, era uma turma constituída por 18 alunos, bem comportada, muito 

empenhada, muito trabalhadora, muito fácil de organizar, com grandes capacidades de 

percepção dos exercícios, mas também muito competitiva entre si e com um grande 

empenho e competitividade nas notas atribuídas, denotando entre eles um clima mais 

competitivo que de entreajuda. 

Referente à comunicação e controlo da turma, penso que aqui mais uma vez, correu 

sempre tudo de forma organizada e controlada. No inicio custava comunicar com os 

alunos devido à falta de confiança e amizade com os alunos, mas isso foi ultrapassado 

rapidamente com o tempo. No decorre dos do 2º e 3º período a minha relação com todos 

os alunos foi para mim uma experiencia muito rica em todos os aspectos afectivos. 

Penso que criei um ambiente de aula agradável, utilizando essencialmente interacções 

positivas, dirigindo-me ao aluno pelo seu nome próprio criando um clima de confiança 

e motivando-o sempre para que atingisse os objectivos propostos. Tive sempre o 

cuidado de ser imparcial, não pondo de parte nenhum aluno. 

No final desta análise de intervenção pedagógica, é importante referir que há sempre 

muitos aspectos que podem ser melhorados e trabalhados, pois em função de cada 

modalidade e de cada turma que possa a vir a ter, tem que se pensar em novas 

estratégias, novas formas de organização as aulas. 



Trabalho de investigação com vista à obtenção do Grau de Mestre em Educação Física no ensinos Básico e 
Secundário  

 

Professor estagiário Ricardo Igreja Página 33 
 

Devemos ter a ideia, que só com a experiência, se vão adquirindo hábitos e 

competências que nos permitem conduzir um turma ao rumo que nos pretendemos, que 

apesar de importantes, se vão interiorizando, passando a ser realizados de forma 

inconsciente.  

 

Aspectos positivos e negativos 
 
A abrangência de tarefas, que eu teria de elaborar ao longo do meu ano de estágio, eu 

sabia de ante mão, que era um trabalho árduo, mas que seria uma mais-valia para todo o 

meu percurso de professor da disciplina de Educação Física.  

Penso agora depois de terminado o ano lectivo, que tudo aquilo que elaborei e participai 

no seio escolar, só poderá fazer sentido sendo aspectos positivos no meu percurso 

académico.  

Desde o inicio do meu estágio, o nosso orientador sabia que eu me encontrava numa 

situação que não poderia despender muitas horas à escola. Porque devido a 

compromissos profissionais era-me impossível estar presente na escola como 

pretenderia. Mas mesmo assim, e apesar da minha disponibilidade, em actividades de 

relação com o meio, estive presente e ajudei na realização do corta-mato da escola, 

participei na caminhada organizada pela associação de pais do fundão, participei na 

dinamização da janela do departamento, participei na elaboração de um painel 

interactivo na amostra de ciência, fiz parte do grupo de professor que acompanhou a 

equipa de badminton a um encontro de desporto escolar na Covilhã. O único ponto 

negativo que posso aponta a este nível, foi a minha indisponibilidade para estar presente 

nos treinos de badminton do desporto escolar, que se realizaram sempre as quartas e 

sextas no pavilhão municipal, onde poderia ter adquirido mais conhecimentos e 

experiencia competitiva na modalidade. 

Além disto, realizei acompanhamento de direcção de turma todas as quintas-feiras de 

manhã e aqui, a principal dificuldade sentida foi a total inexperiência nesta área 

específica, onde o nosso trabalho estaria relacionado com a organização do dossiê de 

turma (12ºCT3), onde registamos todos os acontecimentos (atestados, relatórios sobre 

os alunos, faltas, justificação de faltas, intercalares, notas dos períodos, etc.), para que 

quando os encarregados de educação se dirijam à escola toda a informação sobre o seu 
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educando esteja actualizada. E esta tem sido a nossa tarefa desde o primeiro dia em que 

começamos o estágio na Escola Secundária do Fundão. Neste segundo período o nosso 

orientador, achou por bem dividir os alunos em grupos de dois, onde cada grupo estaria 

a trabalhar com ensinos diferentes. Ou seja, eu e Luís ficamos com o 3ºciclo enquanto o 

Frederico e o Nuno, ficaram com o ensino profissional. Na minha perspectiva, penso 

que foi uma boa ideia, uma vez que assim estamos em contacto com os vários tipos de 

ensino dentro da escola, ficamos a par de todas as situações que envolvem ser director 

de turma, bem como de todo o processo de análise e tomada de decisão em vários 

aspectos. A mim no 2º e 3º período calhou-me acompanhar a turma do 7º A, da qual a 

professora Otília Mendes, é a directora de turma, e nesta nova experiência, tomei 

conhecimento de como se processam acções disciplinares, processos disciplinares e de 

como se realizam planos de recuperação. Constei de como a professora Otília Mendes,  

desempenha um papel muito positivo na direcção de turma, constatei isto não só pelo 

que presenciei da sua relação com os alunos, como também através da forma como 

conduzia as reuniões de conselho de turma e a forma simples que sempre apresentava 

para me ajudar, mas também da forma como comunicou com os encarregados de 

educação e os esclareceu sobre o desempenho dos seus educandos. Presenciei assim a 

um modelo de direcção de turma muito bom e ao mesmo tempo rigoroso e humano. 

Para finalizar penso que só assim é possível, num futuro próximo, quando entramos no 

mundo escolar estarmos preparados para as eventualidades da vida escolar. Apesar de 

não me sentir totalmente preparado para assumir esse cargo, penso que com algum 

empenho e atitude consiga num futuro próximo, assegurar o cargo de director de turma. 

 

Outro aspecto importante e logo positivo, foram as aulas leccionadas na Piscina 

Municipal do Fundão, ao aluno Francisco do 7ºB com capacidades educativas especiais. 

Antes de mais penso que foi uma experiência muito rica, visto que a minha profissão de 

momento e leccionar aulas de natação na empresa municipal do sabugal (sabugal +). 

Assim esta experiencia trouxe-me dificuldades, problemas e características que eu ainda 

não havia sentido/vivido nas minhas aulas de natação, que me vão permitir evoluir 

como professor num futuro próximo. 
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A minha função e do meu colega Luís Festas, era elaborar as aulas de natação para o 

Francisco, que tem dificuldades e que se encontra num nível de adaptação ao meio 

aquático. 

Por isso, Quando um indivíduo entra num meio líquido, fica sujeito a um conjunto de 

estímulos que não existem da mesma forma fora do mesmo. Assim, quando um aluno 

(seja de que idade for) resolve iniciar a sua actividade física na água, vê nisso implicado 

um conjunto de alterações que passam por: 

 Alterações do equilíbrio; 

 Alterações da visão; 

 Alterações da audição; 

 Alterações da respiração; 

 Alterações das informações recebidas do meio – proprioceptivas; 

 Alterações do sistema termo – regulador do organismo. 

 

Segundo Carvalho (1994), quando um indivíduo inicia o seu processo de adaptação ao 

meio aquático, ocorre um conjunto de transformações ao nível das referências dos 

órgãos dos sentidos (equilíbrio, visão, audição e proprioceptivas) e também ao nível de 

todas as referências que normalmente existem em terra (fora de água). 

 

Nós com o Francisco tivemos a preocupação de solicitar e promover a aquisição dos 

seguintes objectivos:  

  

 Caminhar dentro de água de frente e de costas;  

 Mergulhar a cara na água e expirar;  

 Abrir os olhos com o corpo em completa submersão;  

 Saltos para a água de pé;  

 Equilíbrio e flutuação dorsal e ventral;  

 Deslize dorsal/ventral com placa;  

  Deslize dorsal/ventral sem placa;  

 Deslize dorsal/ventral sem placa com batimentos de pernas.  

 Controlar a respiração boca, nariz na imersão;  

 Controlar e coordenar a expiração/inspiração com e sem apoios;  
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 Controlar e coordenar a expiração/inspiração em situações 

propulsivas simples;  

 Equilíbrio e aquisição do controlo das posições vertical/horizontal e 

horizontal/vertical – flutuação nas posições dorsal e ventral; 

 Propulsão – deslize dorsal/ventral com e sem placas;  

 Deslize dorsal/ventral com propulsão autónoma. 

 

Com isto, as tarefas e estratégias de progressão no processo de adaptação ao meio 

aquático que nós tentamos implementar no aluno foram: 

 

PRIMEIRO CONTACTO COM A ÁGUA 

TAREFA  ESTRATÉGIAS  
1 – Sentado na berma da piscina com as 
pernas na água faz lavagem de diferentes 

partes do corpo – mãos, pernas, pés, barriga, 
braços, nariz, olhos, cara.  

. O Professor recorre a processos de imitação.  

2 – Sentado na parede faz exercícios de 

coordenação:  
. mexer as duas pernas alternadamente (a 

salpicar água);  
. mexer uma perna e depois a outra;  

. mexer as duas pernas em simultâneo;  

. mexer as duas pernas alternadamente mas 
em profundidade (não salpica água).  

. O Professor recorre a processos de imitação.  

. Dar referências do fundo.  

. Contacto físico para ajudar no movimento de 

pernas.  
. O Professor está na água.  

3 – Deitado ventral na berma da piscina com 
as pernas na água, faz movimentos alternados 

de pernas.  

. Recurso a processos de imitação.  

4 – Dentro de água com os pés no chão e 
agarrado à parede, faz saltitares sem molhar a 

cabeça:  

. a dois pés juntos;  

. a um pé.  

. O Professor está na água.  

. Recurso a processos de imitação.  

. Recurso a estruturações espaço– temporais  

 

RESPIRAÇÃO / IMERSÃO 

TAREFA ESTRATÉGIAS  

1 – Agarrado à parede, dentro de água faz:  

. saltitares com os dois pés, a molhar o corpo até ao 

queixo;  

. saltitares a molhar até à boca;  

. saltitares a molhar até aos olhos;  

. saltitares com imersão completa do corpo.  

. O Professor está na água.  

. Recurso a processos de imitação.  

. Recurso a estruturações espaço– temporais.  

. O Professor ensina a resolver o problema da água na 

cara.  
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2 – Saltitares e faz imersão completa com apneia:  

. ver no grupo quem fica mais tempo;  

. tentar tocar com uma das mãos no fundo da piscina;  

. tentar tocar com as duas mãos no fundo da piscina.  

. Recurso a estruturações espaço– temporais – cantilenas, 

1,2,3.  

. O Professor está dentro de água.  

. O Professor ensina a resolver o problema da água na 

cara.  

3 – Dentro de água agarrado à parede com as mãos:  

. sopra na água com a boca em imersão (faz bolinhas);  

. sopra objectos flutuantes (discos, outros);  

. faz imersões e sopra na água.  

. O Professor está na água.  

. Recurso a processos de imitação.  

. Recurso a estruturações espaço– temporais.  

4 – Dentro de água com as mãos apoiadas na água desloca-se 

e sopra objectos flutuantes (discos, bolas de ping-pong, 

outros).  

. O Professor ensina a resolver o problema da água na 

cara.  

5 – Agarrado à parede faz movimentos de pernas e sopra na 

água:  

. só com a boca na água;  

. com a cara na água com paragens;  

. com a cara na água sem paragens.  

. O Professor está na água.  

. Recurso a processos de imitação.  

. Recurso a estruturações espaço– temporais.  

6 – Agarrado à divisória (pista) com ambas as mãos, faz 

batimentos de pernas com respirações contínuas.  

. O Professor está na água e ajuda a resolver problemas 

de equilíbrio.  

7 – Desloca-se no espaço de água passando por baixo das 

pistas.  

. O Professor coloca-se no espaço de forma a ver todo o 

grupo.  

8 – Passa por entre as pernas dos colegas:  

. um colega;  

. dois colegas;  

. vários colegas.  

. O Professor controla o comportamento dos colegas no 

grupo.  

9 – Passa por entre um ou mais arcos colocados debaixo de 

água.  

. O Professor segura os arcos.  
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TAREFAS  ESTRATÉGIAS  

1 – Sentado na parede com as pernas na água, faz 

movimentos alternados de pernas:  

. a salpicar água, à superfície;  

. sem salpicar água, em profundidade.  

. Recurso a processos de imitação.  

. O Professor através de contacto físico estimula o 

movimento de pernas.  

2 – Deitado em posição ventral na parede, faz movimentos 

alternados de pernas:  

. batimento livre (pernas flectidas);  

. batimento com pernas estendidas.  

. Recurso a Processos de imitação.  

. O Professor através de contacto físico estimula o 

movimento de pernas.  

. O Professor ensina a resolver o problema da água na 

cara.  

3 – Dentro de água com as mãos apoiadas na parede, faz 

movimentos alternados de pernas:  

. com o queixo apoiado nas mãos;  

. com os braços estendidos;  

. com os braços estendidos e a fazer imersões da 

cara/cabeça;  

. com os braços estendidos e a fazer respirações pela boca 

(soprar na água);  

. com os braços estendidos e a fazer respirações com a face 

submersa.  

. Recurso a Processos de imitação.  

. O Professor através de contacto físico estimula o 

movimento de pernas.  

. O Professor ensina a resolver o problema da água na 

cara.  

. Recurso a estruturações espaço– temporais.  

4 – Agarrado aos separadores (pistas), faz movimentos de 

pernas:  

. com os braços estendidos e a cabeça a olhar para a 

frente;  

. com os braços estendidos e a cara submersa a olhar para 

o fundo;  

. com os braços estendidos e a soprar na água com a face 

submersa.  

. O Professor dá referências para a visão.  

. Ensina a resolver o problema da água na cara.  

5 – Deitado em posição dorsal na água, com a cabeça em 

apoio na parede e a olhar para o tecto, coloca as mãos 

junto às orelhas para se apoiar, faz:  

. movimentos alternados de pernas;  

. movimentos alternados de pernas a fazer salpicar água;  

. movimentos alternados de pernas a fazer salpicar água, 

mas com a preocupação de manter a barriga à superfície.  

. O Professor está na água.  

. O Professor ajuda a colocação na posição dorsal.  

. O Professor ensina e ajuda a recuperar a posição 

vertical.  

. O Professor dá referências de como usar as mãos na 

água.  

6 – Com a cabeça apoiada na pista (separador) e com as 

mãos a agarrar a mesma por baixo de água, faz:  

. movimentos alternados de pernas com água a salpicar;  

. O Professor está na água.  

.O Professor ajuda a colocação na posição dorsal.  
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SALTO 

TAREFAS ESTRATÉGIAS  

1 – Partindo da posição de sentado na parede, faz 

salto com o apoio do professor:  

. com as duas mãos.  

. com uma mão.  

. O Professor está na água.  

. Utilização de estruturações espaço-temporais.  

2 – Partindo da posição de pé, faz salto da parede:  

. com o apoio do Professor a duas mãos;  

. com o apoio do Professor a uma mão;  

. com o apoio do Professor dentro de água 

(equilibrador);  

. sem apoio do Professor (só).  

. O Professor está na água.  

. Utilização de estruturações espaço-temporais.  

. Ajuda a recuperar o equilíbrio vertical.  

. Dá referências de como usar as mãos na água. 

3 - Partindo da posição de pé, efectua saltos da 

parede:  

. agarrando a pista (separador);  

. passando por baixo de uma só pista (separador);  

. passando por baixo de uma só pista e agarra a 

segunda.  

. Dar referências da colocação dos pés para não escorregar.  

. Dar referências da colocação mãos.  

. Dar referências da direcção e sentido do salto.  

4 – Na posição de partida de Atletismo, efectua salto a 

partir da parede:  

. agarrando a primeira pista;  

. passando por baixo da primeira pista;  

. passando por baixo da primeira pista e agarra a 

segunda.  

. Dar referências da colocação dos pés para não escorregar.  

. Dar referências da colocação mãos.  

. Dar referências da direcção e sentido do salto.  

 

 

. movimentos alternados de pernas com água a salpicar e 

com a preocupação de manter á barriga à superfície.  

. O Professor ensina e ajuda a recuperar a posição 

vertical.  

. O Professor dá referências de como usar as mãos na 

água  
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Segundo estas estratégias de progressão, fomos trabalhando ao longo do 2º e 3º período 

com o Francisco e a metodologia que adoptamos foi sempre: 

 

DIÁLOGO INICIAL: Discutir as situações trabalhadas na sessão anterior  

AQUECIMENTO: Batimento de pernas no bordo da piscina; lavar a cara 

(no bordo da piscina); saltos de “Canguru” e chapinhar (sentados no borda da piscina). 

FASE PRÁTICA: Aplicação das tarefas anteriormente descritas nos diferentes âmbitos 

(respiração/emersão; movimentos propulsivos dos membros inferiores/equilíbrio; e 

saltos) 

RETORNO À CALMA: Espaço que permite o retorno à calma, o controlo da 

Respiração, da ansiedade e da agressividade. 

DIÁLOGO FINAL: Falar sobre as aprendizagens que foram adquiridas na 

Sessão. 

Outra actividade que elaborei foi, a realização de PowerPoint de modalidades (corfebol 

e andebol) que serviram de apoio aos professores de Educação Física, fichas de 

substituição caso algum professor não pudesse dar a sua aula.  

Como pensamento final, quero deixar saliente que todas estas actividades desenvolvidas 

por mim e pelos meus colegas foram uma mais-valia para o meu enriquecimento como 

futuro professor, e apesar de todas as nossas divergências e diferenças, penso que 

conseguimos chegar a bom porto e alcançamos todos os objectivos a que nos 

propusemos desde o início. 
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Conclusão 
 

O Estágio assume grande importância para a nossa futura carreira docente, uma 

vez que nos proporciona uma visão mais ampla da realidade, assim como uma previsão 

quanto ao futuro e à necessidade de uma atitude profissional em relação ao processo 

educativo, em geral e da disciplina de Educação Física, em particular. Há pois, um 

longo caminho à minha frente, recheado de contrariedades e obstáculos, que tenho de 

contornar com esforço, procurando sempre os melhores meios para o fazer com eficácia. 

Sendo fundamental o empenho e uma atitude de conquista na procura do sucesso.  

Os sucessos, depois de conseguidos, devem constituir-se como pontos de partida 

para outros caminhos. Saio também deste estágio com o meu objectivo cumprido, no 

qual penso que o dever da nossa profissão alem de elaborar planos de aula, relatórios de 

aula, planificação de conteúdos e tudo o resto, sinto que saio desta etapa da minha vida 

pronto para assumir no contexto escolar um papel que me permite educar os alunos de 

forma a prepara-los para o futuro, de uma forma dinâmica, ajudando-os a socializarem-

se, a desenvolverem-se quer psico, quer fisicamente. É ajudá-los a libertarem-se e a 

crescer.  

A Educação não é um processo imutável, acabado, mas sim um processo em 

constante transformação bastando, para isso, a iniciativa própria de cada um. Ser 

professor é ter o cuidado em educar os alunos, de modo a adquirirem atitudes autónomas, para 

que no futuro sejam cidadãos civicamente responsáveis e intervenientes na sociedade. É educar 

para que os alunos cresçam livremente e aprendam a pensar e a agir.  

Para isso, é essencial também o diálogo, de modo a que o aluno não se sinta como 

um ser isolado sem alguém com quem partilhar as suas ideias, as suas dúvidas, os seus 

receios. 

Sinto-me bastante feliz, por chegar ao fim de um caminho por vezes difícil, mas 

gratificante, no qual me vai trazer novos desafios nos quais eu terei de ser capaz de 

tomar decisões com aquilo que aprendi neste maravilhoso ano. Além disso sinto-me 

perfeitamente capaz de futuramente exercer a minha profissão e valorizar a importância 

da Educação Física. 
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Por fim, quero agradecer ao meu orientador Professor Francisco Borges, tudo 

aquilo que nos ensinou, todas as reuniões que serviram para colmatar as nossas 

dificuldades, todos os Feddback’s de postura, ambição, personalidade e por todo o 

empenho que demonstrou na nossa formação enquanto professores de educação física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Trabalho de investigação com vista à obtenção do Grau de Mestre em Educação Física no ensinos Básico e 
Secundário  

 

Professor estagiário Ricardo Igreja Página 43 
 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


