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Resumo 

 

O presente relatório do estágio enquadra-se na disciplina Estágio Pedagógico, 

pertencente ao último ano do Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário pela Universidade da Beira Interior. 

O estágio, que decorreu na Escola Secundária Campos Melo - Covilhã, teve a duração 

de dois semestres lectivos.  

Neste relatório poder-se-ão encontrar descritos os objectivos do estagiário e da Escola – 

Grupo de Educação Física, a Metodologia adoptada ao longo dos períodos escolares, 

discorrendo sobre as amostras, expondo sobre os diversos planeamentos elaborados ao 

longo do ano tanto a curto como a médio e a longo prazo e dissertando acerca dos 

recursos humanos e dos recursos materiais da Escola. 

No final, encontra-se uma reflexão crítica dividida por dificuldades sentidas, aspectos 

positivos e negativos que faz a avaliação geral do estágio. Em jeito de consideração 

final, apresentam-se a conclusão e algumas recomendações nas quais as ideias gerais do 

estágio são realçadas e onde opinião do decorrer do mesmo é distinguida. 
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