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Acta da reunião de Núcleo de Estágio de Educação Física  

 

Realizou-se na sala de direcção de Turma na Escola Secundária com 3º CEB do Fundão 

no dia 07/01/2010 pelas 12h00m uma reunião com todos os alunos estagiários e o 

professor orientador. 

Ordens de trabalho: 

 Lançamento de faltas no programa da escola; 

 Atribuição da turma a leccionar no 2º Período; 

 Reorganização do planeamento anual; 

 Esclarecimento de dúvidas em relação aos planos de aula; 

 Realização do trabalho da disciplina Seminário I; 

 

Nesta sequência passo a esclarecer os pontos principais. No primeiro ponto foram 

definidas os objectivos que o nosso relatório de actividade deve conter, ou seja, o que 

foi feito na actividade, o que pode ser melhorado, no geral é a avaliação da actividade. 

No segundo ponto ficou esclarecido quais as nossas funções na dinamização da janela 

do desporto escolar. Onde teremos que colocar os vencedores do corta-mato, fazermos 

uma referência a todos os participantes, referirmos o dia do atletismo e sua importância, 

e por fim fazermos referência ao dia do torneio de Badminton.  

 No terceiro ponto, definimos o que teremos de elaborar para ser entregue no 

jornal da escola, que passa por uma pequena referencia a todas as actividades realizadas 

pelo departamento de Educação Física. 

Na quarta e quinta ordem de trabalho, definimos uma data para a entrega dos 

dossiês pedagógicos digitais e relatórios de aulas leccionadas, referentes ao 1º período 

de estágio. Esse dia ficou datado para 18 de Dezembro de 2009 em relação ao dossiê e 

dia 9 de Dezembro de 2009 referente aos relatórios. 



 No sexto ponto, ficamos encarregues de organizares três níveis de aptidão física, 

para os alunos que durante as aulas ficam de fora possam fazer trabalho de força e 

flexibilidade. 

Por fim, no sétimo e oitavo ponto, ficou definido quais os parâmetros que o nosso 

dossiê individual e o dossiê de direcção de turma devem conter. 

  


