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Introdução 

Este relatório vem no âmbito do 2º ano do Mestrado em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário. 

O agrupamento de Escola do Teixoso contém a sua sede na Escola Básica do 2º e 3º 

Ciclos do Teixoso, apesar de englobar alunos de várias localidades como, Aldeia do 

Souto, Borralheira, Gilbaltar, Orjais, Sarzedo, Teixoso, Terlamonte, Vale Formoso e 

Verdelhos. Apenas vou referir a escola/área onde efectuei o meu Estágio Pedagógico, 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Teixoso. 

O Teixoso é uma freguesia com o maior número de habitantes, cerca de 4428, esta 

localidade e as que envolvem o seu meio ambiente ficam situadas na região da Beira 

Baixa, quase no limite da fronteira com a Beira Alta, sendo que é uma zona de transição 

entre duas beiras. Estas geograficamente
1
 pertencem à grande região da Serra da Estrela, 

localizando no calor do campo, entre as nevadas da Serra e a corrente impetuosa do Rio 

Zêzere.  

Este estágio pedagógico insere-se no planeamento, deste mesmo mestrado 

anteriormente referido e por consequente foi-nos atribuído uma escola para que 

pudéssemos realizá-lo. Esta atribuição de escola foi efectuada no inicio do ano com a 

presença de todos os alunos envolvidos no estágio e ainda na presença do Professor 

Júlio Martins. 

Falando agora um pouco mais especificamente do estágio, este foi então realizado na 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Teixoso. Por escola ficariam grupos de alunos, no 

meu grupo estariam presentes e envolvidos os Professores Estagiários César Silva, 

Ricardo Cunha e Mário Santos. 

Sendo quatro professores estagiários, e como a nossa orientadora, Professora Ana 

Paula Carvalho Pereira, tinha 2 turmas, uma turma de 8º ano e outra do 9º ano ficou ao 

nosso critério escolher os grupos de estagiários e ainda as respectivas turmas. Foi então 

distribuído o 8º ano por mim e Professor Estagiário César Silva e o 9º ano pelos 

Professores Estagiários Ricardo Cunha e Mário Santos. 

                                                           
1 Ver anexo – Mapa Geográfico do Agrupamento de Escolas. 
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O estágio iniciou-se no dia 2 do mês de Setembro de 2010, onde fomos conhecer a 

escola, a orientadora de estágio e ainda toda a comunidade escolar para que fosse 

tratado todos os princípios que envolveriam o estágio. Todo o trabalho desenvolvido ao 

longo do estágio foi inteiramente da responsabilidade dos professores estagiários com a 

respectiva ajuda/coordenação da orientadora Professora Ana Paula e ainda o auxílio dos 

restantes professores de Educação Física. 

A importância deste estágio está inteiramente ligado ao ganho de conhecimento e 

competências para que se possa atingir o objectivo principal, ou seja, o grau de mestre. 

Contudo sendo este objectivo primordial existem outros objectivos, como o ganho de 

experiência e de vivência numa escola, visto ser este o nosso futuro. Este ganho de 

experiência insere-se no contacto directo com os alunos, no planeamento a curto, médio 

e longo prazo, ao nível das avaliações e ainda do que é ser-se um professor e todas as 

suas responsabilidades. 

Todos estes parâmetros, anteriormente referidos vão ser abordados/aprofundados 

mais à frente deste relatório. 

 

Definição de objectivos 

a) Estagiário.  

Como referi anteriormente os objectivos enquanto estagiário passaram por, ganho de 

experiência e de vivência numa escola, contacto directo com os alunos, planeamento a 

curto, médio e longo prazo, ao nível das avaliações, a soma disto tudo presenteará para 

perceber o que é ser realmente um professor e todas as suas responsabilidades. 

Ao nível do contacto directo com os alunos, o que quis referir foi o modo como 

transmitimos/instruímos a informação, tendo em conta os anos de escolaridade, este 

modo de transmissão/instrução de conhecimento deveria ser o mais claro e conciso de 

modo a que os alunos percebessem/assimilassem os nossos objectivos. Ao nível da 

experiência e vivência numa escola, foi mais ao nível da interacção com outros 

professores, não só de educação física mas também com os restantes professores de 

outras disciplinas/departamentos, isto para conseguir um ambiente agradável e 

adequado para a nossa integração enquanto professores estagiários. 
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No inicio do ano como seria de esperar existiu variadíssimas dificuldades (serão 

explicadas posteriormente), estas passaram essencialmente pela 

planeamento/calendário
2
 de todo o ano escolar. Neste planeamento tivemos algumas 

preocupações como, enquadrar as outras actividades previstas no Plano Anual de 

Actividades (PAA) no âmbito da Educação Física do agrupamento de Escolas do 

Teixoso, com as Unidades Didácticas que iríamos abordar e ainda em termos 

motivacionais para que os alunos tivessem uma entrega positiva em todas as aulas 

leccionadas. 

Ao nível das avaliações, estas tornaram-se claras devido ao excelentíssimo trabalho 

desenvolvido pelos professores estagiários, orientadora Professora Ana Paula e ainda 

restantes professores de Educação Física que nos auxiliaram sempre que solicitados. 

Todas as avaliações dos alunos das turmas de 8ºA e 9ºA foram inteiramente da nossa 

responsabilidade.   

b) Escola. 

Os objectivos da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Teixoso segundo o projecto educativo 

passam por “ … garantir um instrumento de grande utilidade para identificar as diversas 

situações da vida escolar, organizar as respostas mais adequadas e adaptar as estratégias 

mais convincentes para tornar a realidade pedagógica numa dinâmica humana, criativa e 

funcional, onde a comunidade educativa possa responder aos desafios que lhes são 

exigidos, podendo assim levar a cabo a nobre tarefa que aceitou realizar, enquanto 

educador. 

Num mundo onde as transformações acontecem a um ritmo veloz, a Escola tem que 

estar cada vez mais preparada para enfrentar os novos desafios que vão surgindo, para 

poder compreende-los e enquadrá-los, no sentido de possibilitar uma sadia evolução de 

todos os agentes de ensino, assim como da comunidade na qual está inserida. 

Os novos problemas que se vão colocando às escolas, o surgimento de um conjunto 

de novos valores, que conduzam ao desenvolvimento de novas atitudes e ao 

processamento de novos papeis, a responsabilização para uma consciência de cidadania, 

abrem um novo capítulo na acção educativa. Por sua vez, a acção educativa tende cada 

vez mais a ser uma interacção, desempenhando a escola um papel moderador entre 

todas as partes que integram uma comunidade educativa. Justifica-se, pois, um Projecto 

                                                           
2
 Ver anexo – calendário escolar 2009/2010 
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Educativo através do qual se possa, delinear um plano de acção, apurar as necessidades 

mais urgentes, propor os objectivos que se considere mais importantes ou discutir um 

conjunto de temas no âmbito da actividade educativa”. 

 

Metodologias 

- Amostra (nº de alunos / turmas).  

Como referi anteriormente a mim e ao Professor Estagiário César Silva foi-nos 

atribuído a turma do 8º A, esta contém 20 alunos, 5 alunas e 15 alunos. A escola ao 

nível de anos de escolaridade como o próprio nome indica engloba o 5º, 6º, 7º, 8º e 9º 

anos, tendo ainda turma de PIEF (Programa Integrado de Educação e Formação) e CEF 

(Cursos de Educação e Formação), esta última divide-se em CEF cozinha e CEF 

impressão. 

Ano de Escolaridade Nº de turmas Nº de Alunos Ensino Especial 

5º Ano 3 57 3 

6ºAno 3 57 4 

7ºAno 3 52 3 

8º Ano 2 33 1 

9º Ano 2 34 3 

PIEF 1 12 - 

CEF Serviço de Mesa 1 10 - 

CEF Operador Pré-

impressão 

1 13 - 

Total 36 268 24 

 

Como anteriormente referi apenas poderíamos leccionar as turmas que a Professora 

Ana Paula teria sendo estas, uma do 8º e outra do 9º ano. Falando especificamente do 8º 

ano turma esta que nos ficou encarregue. No inicio do ano efectuamos a caracterização 

da turma
3
 em termos gerais, aqui apenas vou apresentar o essencial para se perceber a 

constituição da mesma.  

 

 

                                                           
3 Ver anexo – Caracterização da Turma 8ºA 
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Em termos de números de alunos de ambos os sexos temos: 

 

Sexo Feminino 5 

Total 
(%) 

25 % 

Sexo Masculino 15 75 % 

 

Em termos de idade, peso, IMC (Índice de Massa Corporal) e altura temos: 

 

  
IDADE PESO ALTURA IMC 

DATA DE 

NESCIMENTO Nº NOME 

2 Bruno Mendes 13 55 1,59 21,755 23-07-1996 

3 Cristina Fonseca 13 75 1,62 28,578 21-02-1996 

4 David Morais 13 45 1,64 16,731 15-05-1996 

5 David Teixeira 12 65 1,75 21,224 17-11-1996 

6 Diogo Sousa 14 60 1,76 19,370 29-09-1994 

7 Guilherme Fortuna 13 43 1,52 18,611 19-07-1996 

8 Inês Fonseca 14 50 1,59 19,778 14-06-1995 

9 João Canário 13 48 1,69 16,806 14-03-1996 

10 João Machado 12 46 1,47 21,287 02-10-1996 

11 João Valente 13 63 1,69 22,058 27-04-1996 

12 Luís Rodrigues 13 47 1,62 17,909 12-05-1996 

13 Marco Silva 13 52 1,5 23,111 08-03-1996 

14 Mariana Fonseca 12 47 1,58 18,827 01-11-1996 

15 Mário Paulino 14 45 1,62 17,147 04-07-1996 

16 Miguel Gonçalves 13 43 1,69 15,055 06-09-1996 

17 Nuno Cruz 16 58 1,68 20,550 21-07-1993 

18 Ricardo Dionísio 13 75 1,71 25,649 20-02-1996 

19 Rita Porfírio 13 51 1,62 19,433 01-09-1996 

20 Simão Madaleno 13 43 1,58 17,225 18-08-1996 

21 Sónia Pais 13 61 1,48 27,849 01-06-1996 
 

Como podemos verificar na tabela acima, a média da turma em termos de idade será 

13,15 anos de idade, no parâmetro relacionado com o peso 53,6 kg, na altura será 1,62m 

e no IMC existem 3 alunos em excesso de peso, 6 alunos com o IMC dentro dos 

parâmetros normais e 12 alunos em estado de magreza. 
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Planeamento  

Para definirmos o planeamento anual para a disciplina de Educação Física da turma 

do 8º A tivemos em conta os seguintes critérios: 

 Caracterização da turma; 

Após uma breve conversa com a nossa orientadora de estágio, obtivemos algumas 

informações sobre a turma nomeadamente em aspectos como o nível geral da turma e as 

suas preferências em relação às unidades didácticas. Este foi um aspecto que nos foi 

importante no planeamento pois permitiu-nos distribuir as unidades didácticas que os 

alunos mais gostavam pelos diferentes períodos de forma a tornar cada um motivante 

para os alunos. O nível geral dos alunos e algumas referências mais específicas sobre 

cada um deixou-nos a ideia de que poderíamos planear algumas unidades didácticas 

mais complexas e/ou incomuns pois o nível da turma era bom, assim planeamos 

leccionar Unidades Didácticas como o Beisebol e a Unidade Didáctica de Ténis. 

 Plano Anual de Actividades; 

Tendo em conta o plano anual de actividades (PAA), procuramos que a leccionação 

das Unidades Didácticas de Atletismo; Tag Rugby e o Basquetebol fossem leccionadas 

antes dos torneios de Mega Sprint; Mega Kilómetro; Mega Salto; Compal Air e Nestum 

Rugby de forma a que os alunos por exemplo conseguissem adquirir uma série de 

competências que facilitassem a participação nestes torneios, visto terem praticado nas 

aulas todas as competências relacionadas com a modalidade, podendo assim realizar um 

melhor desempenho em prol da escola. 

 Interesse pessoal dos professores estagiários e dos alunos; 

As unidades didácticas planeadas foram definidas também tendo em conta os 

interesses dos alunos e dos professores estagiários. Dadas as excelentes condições para 

a leccionação e a disponibilidade de material, foi-nos possível abordar unidades 

didácticas como o Beisebol e o Ténis, sendo estas unidades didácticas que nos 

despertaram o interesse por serem modalidades que pensamos serem interessantes para 

os alunos, por serem modalidades pouco difundidas e por serem modalidades pouco 

abordadas nas escolas.  



 
11 

Da parte dos professores estagiários foi um desafio leccionar estas unidades 

didácticas, o Beisebol por ser uma modalidade sobre a qual tínhamos pouco 

conhecimento o que exigiu uma preparação inicial mais profunda, pesquisa para que 

pudéssemos abordar o melhor possível a U.D; o Ténis por ser uma modalidade em que 

se torna difícil adaptar a sua leccionação para um grupo de 20 alunos nos espaços da 

escola. Como foi dito anteriormente a Escola Básica do 2º e 3º Ciclo devido às suas 

excelentes condições proporcionou-nos a leccionação em campos de Ténis. 

 

 Motivação dos alunos. 

Decidimos dividir as modalidades que os alunos mais gostam pelos diferentes 

períodos. Assim decidimos que as modalidades de Basquetebol e Beisebol seriam 

leccionadas no primeiro período para contrapor com a U.D de Andebol e U.D de 

Atletismo que à partida seriam modalidades menos motivantes para os alunos. 

 No segundo período as modalidades de Badminton, Râguebi e Futsal seriam de 

maior satisfação dos alunos para contrapor novamente com o Atletismo e a Ginástica de 

Solo. 

 No terceiro e último período as Unidades Didácticas de Futsal e a Ginástica de 

Aparelhos, avançariam como as modalidades que os alunos mais gostariam e sentiam-se 

à vontade em detrimento das U.D de Voleibol e Ténis. 

 

- Planeamento das Unidades Didácticas 

Antes de falar especificamente do planeamento, gostaria de frisar que em todas as 

U.D leccionadas tive a preocupação de ter em conta os objectivos para o ano de 

escolaridade, neste caso 8º ano no manual de Educação Física e ainda o programa de 

Educação Física.  

No planeamento das Unidade Didácticas tive como base sempre o mesmo método, 

ou seja, o diagnóstico, a prescrição e o controlo.  

Este diagnóstico feito em todas as U.D permitiu-me analisar o nível dos alunos 

sobre a modalidade, quer no aspecto técnico, táctico e ainda teórico. Nesta avaliação 

tive em conta a duração das aulas, tentei realizar esta avaliação em aulas de 2 blocos 

(90minutos) para que pudesse observar todos os aspectos que pretendia sendo que 
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posteriormente adaptava quer no número de aulas para a leccionação e ainda o tipo de 

exercícios que mais se enquadravam na percepção dos objectivos por parte dos alunos. 

Por exemplo na Unidade Didáctica de Basquetebol
4
 e na Unidade Didáctica de 

Atletismo
5
, leccionadas no 1º período optei por apenas realizar alguns tipos de 

exercícios mais específicos enquanto que na Unidade Didáctica de Badminton
6
 (sendo 

esta U.D leccionada no 2º período), optei por realizar como forma de consolidação dos 

conteúdos um torneio entre os alunos da turma, isto para que estes pudessem por em 

prática todos os conteúdos abordados até à data.  

Já no 2º período na Unidade Didáctica de Ginástica de Solo
7
, optei por planear a 

realização de esquema gímnico que os alunos teriam que elaborar como forma de 

avaliação final. Esta estratégia passou para que os alunos não tivessem apenas a realizar 

os exercícios que poderia tornar-se monótono e pouco motivante e ainda enquadrar-se 

na realidade da modalidade, tendo em conta estes parâmetros pensado ser a forma mais 

motivante para os alunos estes realizaram um esquema gímnico
8
 que envolve-se todos 

os conteúdos abordados durante as aulas. 

No 3º período na Unidade Didáctica de Ginástica de Aparelhos
9
, a minha elaboração 

da U.D passou por tentar leccionar todos os saltos que estaria proposto para o 8º ano, 

inclui ainda uma visualização de um vídeo para os alunos poderem observar erros que 

poderiam ocorrer. Para os alunos poderem observar erros frequentes na modalidade de 

Ginástica de Aparelhos, não posso demonstrar na aula tão especificamente por isso essa 

estratégia de observação de um vídeo.  

Esta U.D requer ao nível de segurança o máximo de atenção, para que isso fosse 

maximizado elaborei diversas estações nas aulas para que eu, como estando sozinho 

pudesse estar sempre presente na estação que requeria maior atenção, ou seja, 

minitrampolim, as outras estações foram de todo importante para que os alunos 

tivessem um tempo útil de aula elevado e fosse aprendendo outras competências da 

modalidade. 

 

                                                           
4 Ver anexo – Planeamento Unidade Didáctica de Basquetebol 
5 Ver anexo – Planeamento Unidade Didáctica de Atletismo 
6 Ver anexo – Planeamento Unidade Didáctica de Badminton 
7 Ver anexo – Planeamento Unidade Didáctica de Ginástica de Solo 
8 Ver anexo – Esquema Gímnico de Ginástica de Solo. 
9 Ver anexo – Planeamento Unidade Didáctica de Ginástica de Aparelhos 
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- Planeamento dos Planos de Aula 

Todos os meus planos de aula ao longo do ano lectivo obedeceram a certos 

princípios que achei de extrema importância, como incluir as fase 

introdutória/preparatória, a fase principal e ainda a fase final, sendo esta a fase de 

retorno à calma. 

Falando ao nível da estrutura dos planos de aulas, estes na fase preparatória 

englobavam sempre os objectivos operacionais, as estratégias/organização, os 

objectivos comportamentais dos alunos e componentes críticas dos conteúdos 

abordados, por fim tinha o tempo parcial e ainda o tempo total, isto como forma 

controladora da duração dos exercícios.  

Nesta fase estaria englobado os exercícios de aquecimento, a nível de discrição do 

exercício e ainda ao nível das mobilizações gerais que iriam ser solicitados durante a 

actividade. Na fase principal estaria também a discrição dos exercícios como também a 

sua exemplificação nas estratégias de / e organização, nos objectivos operacionais 

estaria especificados o que tipo de preocupação iria ter na observação. Na fase final 

aquando dos objectivos operacionais estes serviriam para então que existisse uma 

revisão dos conteúdos abordados na aula ou aulas anteriores e ainda para os feedbacks 

finais da aula. Os objectivos comportamentais, o que nós esperaríamos que os alunos 

realizassem estes seriam os critérios de êxito. 

Para cada U.D vou dar um ou outro exemplo de planos de aula elaborados para que 

se consiga ter uma melhor percepção aquando da explicação anteriormente. Isto ainda 

para se perceber as preocupações que tive ao longo de cada Unidade Didáctica. 

 U.D de Basquetebol
10,11,12,13

 

 U.D de Atletismo
14,15

 

 

 

                                                           
10 Ver anexo – Plano de aula 1 e 2 Basquetebol 
11 Ver anexo – Relatório aula 1 e 2 Basquetebol 
12 Ver anexo – Plano de aula 10 Basquetebol 
13 Ver anexo – Relatório aula 10 Basquetebol 
14 Ver anexo – Plano de aula 1 e 2 de Atletismo 
15 Ver anexo – Relatório aula 1 e 2 Atletismo 
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 U.D de Badminton
16,17,18

 

 U.D de Ginástica de Solo
19,20,21,22,23

 

 U.D de Ginástica de Aparelhos
24,25

 

 

- Recursos Humanos. 

Pessoal Não Docente: 

Sector Número 

Pessoal administrativo 8 

SASE 2 

Cozinheiras 4 

Guarda - nocturnos 3 

Auxiliar da Acção Educativa 

 2º e 3º Ciclo 10 

Total 27 

 

Pessoal Docente: 

Departamento Número de Docentes 

Línguas 17 

Ciências Sociais e Humanas 7 

Matemática e Ciências Experimentais 16 

Expressões 18 

Total 58 

 

- Recursos Materiais
26

. 

Ao nível das infra-estruturas, a Escola Básica do 2º e 3º Ciclo do Teixoso dispõe de: 

 - 8 salas de actividades normais. 

 - 11 salas de actividades especificas sendo estas: 

 2 Salas de Educação Visual e Tecnológica 

 2 Salas de Artes Visuais 

                                                           
16 Ver anexo – Plano de aula 1 e 2 de Badminton  
17 Ver anexo – Relatório aula 1 e 2 Badminton  
18 Ver anexo – Torneio de Badminton  
19 Ver anexo – Plano de aula 1 e 2 Ginástica de Solo 
20 Ver anexo – Relatório aula 1 e 2 Ginástica de Solo 
21 Ver anexo – Plano de aula 9 Ginástica de Solo 
22 Ver anexo – Relatório aula 9 Ginástica de Solo 
23 Ver anexo – Tabela do Esquema Gímnico  
24 Ver anexo - Plano de aula 1 e 2 Ginástica de Aparelhos 
25 Ver anexo – Relatório aula 1 e 2 Ginástica de Aparelhos 
26 Ver anexo – Inventário na totalidade de material existente. 
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 1 Sala de Educação Musical 

 4 Salas de Ciências Experimentais 

 1 Laboratório de Matemática 

 1 Sala de Informática 

 

e ainda: 

 Campo de Jogos 

 BE/CRE 

 Sala de Professores 

 Sala Reuniões 

 Sala de Directores de Turma 

 Sala de Funcionários 

 Conselho Executivo 

 Secretaria 

 Gabinete do Ensino Especial 

 Gabinete de Psicologia 

 Unidade de Apoio a MultiDeficiência (UAMD) 

 Polivalente 

 Refeitório 

 Bar de Alunos 

Os recursos materiais da Escola Básica do 2º e 3º Ciclo do Teixoso têm uma grande 

diversidade. Apenas vou apresentar aqui o material que corresponde às Unidades 

Didácticas que leccionei durante o ano lectivo correspondente ao gimnodesportivo.   

Como anteriormente referi as Unidades Didácticas que leccionei: 

- Modalidade: Atletismo 

Designação Características Quant. Estado: Bom / 

Razoável / Mau 

Obs. 

Postes de Salto em 

Altura 

Reguláveis  2 Bom  

Elástico para Salto em 

Altura 

3,5m  1 Bom  
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Fasquia para Salto em 

Altura 

Metal; 4,0 m  2 Razoável  

Colchão de Salto em 

Altura 

Revestimento em PVC 

2,0x1,5x0,40mt 

 2 Bom Azuis 

Disco Iniciação 

Disco Iniciação 

Borracha; 0,6Kg 

Borracha; 0,8Kg 

 1 

 1 

Bom 

Bom 

Preto 

Pretos 

Bola de Lançamento  

Bola de Lançamento 

2kg; diam:110mm 

3kg; diam:110mm 

 2 

 2 

Bom 

Bom 

Pretas 

Verdes 

Pesos em Ferro 

Pesos em Ferro 

3Kg 

4Kg 

 2 

 2 

Bom 

Bom 

 

Barreiras Altura regulável  6 Razoável  

Testemunhos Plástico 9+10 Razoável Cinzentos+amarelos 

Testemunhos Alumínio Competição 

Vinex 

6 Bom Vermelho,cinza,azul, 

verde,amarelo,laranja 

Fita métrica 

Fita métrica 

10m 

50m 

 1 

1+1 

Bom 

Bom 

 

Dez.09 

Dardos 

Dardos Mini-Vortex 

Fs-260 – Mousse 

Mousse, com som 

9 

 11 

Razoável 

Mau 

 

Discos Madeira 5 Bom  

Barreiras PVC, revestidas 

c/mousse, reguláveis de 

45 a 80 cm 

 6  

Bom 

Base lastrada 

Blocos de Partida de 

treino 

Alumínio c/patim 

revestido, superfície anti-

derrapante, regulável-

comp.54x larg.4, patim 

8cm 

 

 

4 

 

 

Bom 

 

 

 

- Modalidade: Badminton 

Designação Características Quant. Estado: Bom / 

Razoável / Mau 

Obs. 

Raquetes 66 cm 13 Razoável/Mau  

Raquetes Inesis Exia First  8 Bom  
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Raquetes Wilson 14 Razoável  

Raquetes Steel 700 28+22 Bom Vermelhas+cinzas  

Volantes Pro Master – Penas  9 Razoável/Mau  

Volantes Artengo e Inesis 42 Bom/Razoável Amarelos/brancos 

Volantes Artengo e Inesis 39 Bom STOCK 

Volantes Artengo 700 HD 10 Bom Dez.09 

Rede Nylon  1 Razoável  

Sacos Transporte  10 Bom  

Kit Portátil Postes+rede+marcações 

2,5m 

 5 Bom C\ saco transp 

Vermelho 

Rede Polietileno 25mX30cm 1 Bom Julho 2009 

Rede Polietileno 22mX30cm 1 Bom Julho 2009 

 

- Modalidade: Basquetebol 

Designação Características Quant. Estado: Bom / 

Razoável / Mau 

Obs. 

Tabelas de basquetebol  Em chapa metálica; medidas: 

1,80x1,05m 

 2 Bom Fixas no interior 

do pavilhão 

Tabelas de basquetebol  Em fibra; medidas: 

1,80x1,05m 

 2 Bom Fixas no interior 

do pavilhão 

Tabela de basquetebol 

amovível oficial 

Tabela em vidro acrílico de 

12mm; aro basculante; 

protecções da tabela 

dianteiras 

 

 2 

 

Bom 

Interior do 

pavilhão 

Tabelas de basquetebol  Conjunto completo: poste, 

tabela em chapa, aro e rede. 

 

 2 

 

 

Campo Exterior  

 

Tabelas de Basquetebol Schmidt-Sports World, fibra 

(1/2lua);1,20mtX0,80; 

Cesto,aro,rede,poste c/ base 

(areia),regulável 3 posições-

2,10 a 2,85 

 

 

2 

 

 

Bom 

Compal Air  

 

Aro de basquetebol 

Tubo metálico, pintura 

c/epoxy laranja; 12 anéis 

p/fixação de rede 

 

4 

 

Bom 

 

STOCK 



 
18 

Redes para aro de 

basquetebol 

Fio de nylon 4mm c/12 

pontos de fixação 

 3X2 Bom 

Bom 

STOCK 

Bolas Basquetebol Gerul Star, nº7 6 Bom STOCK 

Bolas Basquetebol Compal Air, nº5 

Compal Air, nº7 

6 

19 

Bom 

Bom 

STOCK 

Bolas basquetebol Sunny + Compal , nº5 23 Razoável  

Bolas basquetebol Conti, nº5; Borracha  8 Razoável  

Bolas basquetebol Sunny + Compal , nº7 28 Razoável  

Bolas basquetebol Molten + …, nº7 28 Razoável   

Bola Basquetebol Nike Baller, nº7 2 Bom  

Bola Basquetebol Nike 500, nº7 1 Bom  

Bola Basquetebol Spalding TF-150, nº7 1 Bom  

Bolas Basquetebol CompalAir 6 Bom Stock 2008 

 

 

- Modalidade: Ginástica de Solo e Aparelhos 

Designação Características Quant. Estado: Bom / 

Razoável / 

Mau 

Obs. 

Colchão de Queda Cobertura em tecido verde; 

3,0x2,0x0,30m 

 2 Bom  

Tapete de Ginástica Cobertura em lona verde; 

2,0x1,0x0,04m 

23 Razoável  

 

Tapete de Ginástica 

Cobertura em PVC verde, 

superfície anti-derrapante; 

2,0x1,0x0,04m 

10  Bom 1 Tapete emprestado à 

Unidade de 

Multideficiência – sala 

18 

Carro transporte Tapetes 

de Ginástica 

Com rodas  1 Razoável  

Trampolim Reuther Modelo “Budapest”-

Dim.:1,20x0,60x0,21m 

 1 Bom  

Trampolim Reuther Gin 3030  

Dim.:1,20x0,60x0,21m 

 1 Bom  

 Altura regulável 65 a 110cm. 

Cabeça de 60cm 

 1 Bom  
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Bock comprimento. Coberto com 

sintético 

Plinto piramidal em 

madeira 

Com 6 caixas; cabeça forrada 

a pele; com rodas de um dos 

lados 

 1 Bom  

 

 

Plinto em Espuma 

Com 4 elementos ligados por 

velcro. Revestimento em 

PVC e superfície inferior 

antiderrapante 

 1 Bom  

 

 

Mini-trampolim 

“Fabrigimno” 

Dimensões:112x112cm 

Zona de salto: 60x60cm, 

Impulsão: elásticos; 

Protecções integradas; 

Ajustável em altura 

 1 Bom  

 

Mini-trampolim 

“Bänfer”,“Aberto” 

 

Dimensões:120x120cm 

Zona de salto: 65x60cm, 

Impulsão: 26 molas de aço; 

Protecções laterais; Ajustável 

em altura. 

 1 Bom  

Designação Características Quant. Estado: Bom / 

Razoável / 

Mau 

Obs. 

Espaldar de parede Em madeira de mogno; 

3,0x0,85m 

 9 Bom  

Espaldar de parede Em madeira; 2,70x1,0m  2 Razoável  

Banco Sueco Em madeira de mogno e 

ferro; 2,70m 

 2 Bom  

Bolas Ginástica PVC – 65cm diâmetro  5 Bom Vermelhas+5 bombas 

Bolas Ginástica Gym Ball Reebok–75cm 4 Bom Prateadas c/ Bomba de 

mão 

Bolas “canguru” PVC  6 Bom 3azuis+3vermelhas 

Colchão PVC Tripartido 2 Bom Azul FCP/verde SCP 

Trampolim (Infantário) Domyos MT200, 

diâmetro:101cm altura:22cm 

2 Bom  

Trampolim Mousse Gym 1 Bom Fev.2009 

Plano Inclinado Mousse -240X100X30 1 Bom Julho 2009 
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- Modalidade: Ténis 

Designação Características Quant. Estado: Bom / 

Razoável / Mau 

Obs. 

Raquetes Ténis JR  12 Bom Taça Luís Figo 

Raquetes Ténis SR  13 Bom Taça Luís Figo 

Latas bolas Ténis  86 Bom 14 latas-T.Luís Figo 

Kit Portátil Campo Speed Net-4 mt 

Campo Speed Net-5 mt 

3 

2 

Bom 

Bom 

c/saco transporte 

laranja 

Balde de transporte  Plástico 1 Bom  

 

- Material de Apoio/ Diversos 

 

Designação 

 

Características 

 

Quant. 

Estado: Bom / 

Razoável / Mau 

 

Obs. 

Aparelho de 

Frequência Cardíaca 

Heart Monitor 1 

C- Polse; 6 Funções 

 1 Bom  

Adipómetro  1 Bom  

Cones de Sinalização PVC vermelho/branco 10 Bom  

Cones de Sinalização PVC azul  6 Bom  

Cones de Sinalização PVC amarelo  6 Bom  

Cones de Sinalização 

 

PVC azul 5 Bom Compal Air  

 

Cone perfurado ACE PVC – 40 cm 12   

Marcos de Sinalização 

pequenos 

Borracha: 

azul/amare/branco/verm 

38 Bom Com sistema de 

transporte 

Marcos de Sinalização 

pequenos 

Borracha: 

azul/amare/branco/verm 

40 Bom Com sistema de 

transporte 

Marcos de Sinalização 

grandes 

Rígidos com apoio para bastão 24 Bom  

Marcos de Sinalização 

grandes 

Borracha: branco/verm 10+10 Bom C/ sistema de 

transporte-Nestum 

Rugby 
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Bastões PVC amarelo 12 Bom  

Arcos pequenos Secção redonda – 50cm 

Secção redonda – 50cm 

10 

10 

Bom 

Bom 

Amarelos 

Azuis 

Arcos grandes Secção redonda 10 Bom  

Cordas  Nylon 30 Razoável 20 brancas+10 

coloridas 

Bolas escolares Borracha 18+6 Razoável  

Kit óculo manual II PVC  Bom Várias cores Nov.08 

Escada 12 círculos unidos 2 Bom Nov.08 

Compressor Eléctrico, FTC-313; capacidade 

1/8hp-220v 

 1 Bom  

Bomba De pé  1 Razoável  

Bomba simples De mão  2 Razoável  

 

Cronómetro  

Escolar electrónico: hora, data, 

alarme e cronómetro 1/100; 

permite tirar 2 tempos 

 

4 

 

Bom 

1 Compal air  

Cartões de árbitro Vermelho + amarelo 3+3 Bom  

Braçadeiras elásticas Capitão  2 Razoável  

Sacos transporte de 

bolas 

Rede amarela 

Rede azul 

 

 1 

 1 

 4 

Bom 

Bom 

Bom 

 

 

Compal Air  

Designação Características Quant. Estado: Bom / 

Razoável / Mau 

Obs. 

Saco “D.E.” transporte 

de bolas 

Preto  1 Bom  

Saco Equipamentos 

Saco Nestum Rugby 

Adidas  3 

 1 

Bom 

Bom 

2 Azul+1 preto 

Jan.2009-Preto 

Jogo do Craque Jogo de mesa  1 Bom  

Tochas  Grandes 

Pequenas 

 6 

17 

Bom 

Bom 

 Arrecadação Prosep 

K7 Video Didácticos/Actividades 10 Bom  

Balança   1 Bom  

Elástico 20m, argolas nas pontas  1 Razoável  
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Fita de sinalização Rolo D.E.  1 Bom  

Sinais de trânsito Madeira  6 Razoável  

Álbum Fotos Várias actividades  1 Bom  

Agrafador   1 Bom  

Furador   1 Bom  

Tesouras   2 Bom  

Quadro giz Fixo na arrecadação  1 Bom  

Quadros Fixos Lousa   2 Bom  

Apagadores   3 Bom  

“Esfregonas”  16 Bom amarelas 

Agulhas/Pipos Katz  4 Bom  

Fitas “rítmica” Fitas com bastão em madeira 13 Bom Várias cores 

Carro transporte 

TV/Vídeo 

Com rodas  1 Razoável  

Carros de 

supermercado 

Transporte de bolas  4 Bom  

Dorsais Em pano, numerados 70 Bom  

Dossiers A4 

 

 

 

Dossiers A5 

Desporto Escolar 

Temático 

Sunny D. 3x3 

Aulas 1º Ciclo 

Desporto Escolar 

 6 

 1 

 1 

 2 

 3 

 

 

Bom 

 

 

Bomba de Claques Com sirene  1 Em uso  

Livro Ed.F. + CD 

Apoio Professor 

2º Ciclo  1 Bom  

Pódio Madeira  1 Bom  

Rádios Walkie-Talkie Motorola Talkabout T5422  2 Bom Bateria+Carregador + 2 

capas frontais 

Livro Regras de Futsal Regras Oficiais de Futsala 4 Bom  

Livro Ed.F. 2º Ciclo 

3º Ciclo 

1 

1 

Bom  

+1 na Biblioteca 

Manual Ajudas 

Ginástica 

 1 Bom Fotocopiado 



 
23 

Designação Características Quant. Estado: Bom / 

Razoável / Mau 

Obs. 

Manual Técnico 

Pedagógico de 

Trampolins 

 1 Bom Fotocopiado 

Pedómetro Géonaut Dista 100+ 1 Bom  

Medidor da Tensão 

Arterial 

Balance KH 8096 1 Bom Nov.09 

Poster Didáctico Basquetebol – ataque 

Basquetebol - defesa 

 1 

 1 

Bom 

Bom 

Compal Air  

Apito Plástico c/ cordão 

Metálicos c/cordão azul 

 4 

 6 

Bom 

Bom 

Amarelo+preto 

C.Air  

Quadro Táctico C/ Caneta, Andebol e Futebol 1+1 Bom  

 

 

- Dificuldades sentidas 

As dificuldades encontradas basearam-se inicialmente no planeamento das aulas com 

o enquadramento do tempo de exercícios, isto porque ainda não estava enquadrado com 

o período de aprendizagem dos alunos e isso dificultou a elaboração do número de 

exercícios a incluir no plano de aula. Esta dificuldade prontamente será ultrapassada 

pois o plano de aula será um instrumento sempre ajustável consoante as necessidades 

que a aula nos pede. 

Pode parecer estranho e desenquadrado mas posso afirmar que em termos de 

exercícios de aquecimento, para manutenção em termos de motivação para os alunos, 

este tornou-se parâmetro de dificuldade pois parece fácil este aspecto mas estando no 

terreno percebemos que nem sempre é fácil de arranjar exercícios em termos de 

motivação e coerentes. 

Ao nível da forma de comunicação/transmissão dos objectivos requeridos 

inicialmente foi um entrave, isto porque uma informação simples para mim, poderia ser 

demasiada complexa para os alunos e estes por consequente não realizavam da melhor 

forma os exercícios, mas com o conhecimento dos alunos e os ajustes que são normais 

esta dificuldade foi prontamente ultrapassada. 
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No cariz da relação professor - aluno esta será de extrema importância visto que tive 

em conta em manter relativamente certo distanciamento inicial para que os alunos 

percebessem quem mandava na turma, mantendo sempre o respectivo respeito que se 

quer para uma sala de aula, mas por outro lado tentei manter também uma relação em 

que os alunos pudessem ver em mim não só um professor mas também alguém que 

pudessem contar caso existisse problemas maiores. Este paradoxo é extremamente 

difícil de elaborar pois os alunos poderão confundir esta relação e o contexto onde 

deverá existir esta diferença.  

Falando agora nas dificuldades sentidas nas outras actividades nas quais estive 

envolvido, foi na unidade de alunos com necessidades educativas especiais. Este campo 

foi de certo modo difícil mas tornou-se bastante benéfico para a minha aprendizagem 

enquanto professor e ser humano. As escolas tendem cada vez mais para a inclusão 

destes alunos e nós professores teremos que estar preparados para esta realidade, por 

isso salvo a minha felicidade de poder trabalhar com estes alunos, a convivência com 

estes alunos fez-me perceber certos aspectos às quais estamos inerentes sem este 

contacto directo. 

- Aspectos positivos e negativos.  

Ao nível dos aspectos positivos é de realçar todo envolvimento da comunidade 

escolar que é proporcionada na Escola Básica do 2º e 3º Ciclo do Teixoso, isto devido 

ao facto de esta conseguir lidar com os professores estagiários de modo profissional mas 

garantindo um ambiente adequado e desejável para um bom desenvolvimento do nosso 

trabalho ao longo do ano lectivo. 

Capacidade de maximizar a minha capacidade de adaptação às condições escolares, 

esta poderá ser considerada um aspecto positivo pois proporcionou todas as condições 

materiais ao bom desenvolvimento do trabalho, pois permite-nos que consigamos 

potencializar, da forma mais adequada e segura, todas as capacidades dos alunos nas 

diversas Unidades Didácticas. 

Ao nível de adaptação às diversidades do dia-a-dia na escola, isto porque, por vezes 

planeamos as aulas de certo modo e por consequente poderá surgir adversidades às 

quais estamos inerentes, nós temos que na hora, ter essa capacidade de modificar e 
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adaptar às novas condições sem que isso interfira nos objectivos para a leccionação das 

aulas. 

Rentabilização ao nível dos parâmetros de conhecimento, aspectos estes que 

transcendem a leccionação das aulas de Educação Física, ou seja, tratar de assuntos 

como saídas de escola, preparação das inscrições para torneios intra e extra escolares, e 

ainda bastante importante lidar com processos/situações de alunos problemáticos. 

Por fim e o aspecto mais respeitante foi o envolvimento com alunos com 

necessidades educativas especiais (NEES), isto porque têm um comportamento bastante 

diferenciado com o usual a que estamos acostumados/habituados, e como hoje em dia é 

cada vez mais frequente a existência/inclusão destes alunos nas escolas, esta experiência 

foi de todo enriquecedora para mim enquanto professor e ser humano. 

Falando agora nos aspectos negativos posso referir primeiramente, que o estágio por 

não ser remunerado torna-se essencial que tenhamos actividades extra académicas para 

suportar os custos do ano lectivo de estágio. Isto leva a que por vezes existam 

actividades escolares que não podemos contribuir com a nossa ajuda e total empenho 

pois teremos os compromissos profissionais. 

A distância da escola poderá também ser considerada um aspecto negativo pelo 

motivo acima referido, carência monetária para os gastos de deslocação. No nosso 

estágio tínhamos que deslocar pelo menos 4 vezes por semana á escola para a 

leccionação das aulas e ainda para acompanhamento ao nível do desporto escolar. Este 

aspecto ainda poderá ser positivo pois assim estaremos já habituados ao que o futuro 

nos reserva que será andar pelo país fora. 

Este aspecto que vou referir será um grande défice no nossa formação enquanto 

professores, será a disparidade entre os conhecimentos obtidos ao longo da formação 

académica e a sua aplicação na escola e ainda o défice de prática pedagógica ao 

ambiente escolar, isto é, ao nível da nossa licenciatura em Ciências do Desporto na 

Universidade da Beira Interior, deveríamos ter tido contacto com a comunidade escolar 

visto ser o nosso publico alvo, sendo que nesta altura do estágio poderíamos ter em 

conta outros factores. 

A disparidade entre os conhecimentos obtidos ao longo da formação académica e a 

sua aplicação na escola - défice de prática de pedagógica adequada ao ambiente escolar 
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está inserido nos aspectos negativos devido ao facto de, todos os nosso conhecimentos 

obtidos na licenciatura pouco podemos por em prática, ou seja a sua aplicabilidade 

torna-se mínima, e na minha opinião acho que se deveria englobar nos anos de 

licenciatura um pequeno estágio para que exista este contacto directo com o nosso 

publico e ainda a percepção de outras competências. 

As condições óptimas de leccionação como há pouco referi pode ser considerado um 

aspecto positivo como foi acima dito, mas pensando noutra direcção este poderá ser 

considerado negativo devido ao facto de nesta escola termos ao nosso dispor todo o tipo 

de material necessário para a leccionação das aulas, passando para outra escola que não 

disponha de muito material, poderemos ter alguma dificuldade de adaptação a essa 

realidade. 

 

Outras actividades  

Neste parâmetro será de toda a importância realçar o trabalho desenvolvido com os 

alunos com necessidades educativas especiais (NEES). Este grupo de trabalho é 

constituído por mim Professor Estagiário Rui Morcela, Professor Estagiário Ricardo 

Cunha, Professor Jerónimo, Professora Ana Paula e ainda o Sr. João, mais à frente 

explicarei em que ponto o Sr. João ajuda nesta área. Este trabalho com os alunos NEES 

foi desenvolvido ao longo de todo o ano lectivo. 

Os alunos englobados nos NEES, serão o Rui, Márcio, João Marcelo, Diana Raquel, 

Eugénia e Vera. A Eugénia e Vera apesar de estarem englobadas nos NEES não 

desenvolvi directamente algum tipo de trabalho com estas alunas pois estariam 

englobadas nas respectivas turmas. 

Falando agora dos alunos, Rui, Márcio, João Marcelo e Diana Raquel, com que 

felizmente tive a oportunidade de trabalhar directamente, foi desenvolvido trabalho ao 

nível da hipoterapia. Existem inúmeras maneiras de definir hipoterapia mas o conteúdo 

basear-se-á no mesmo por isso, segundo a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral 

de Faro a hipoterapia define-se como “Técnica de tratamento aplicada em reabilitação, 

que explora os inputs motores e sensoriais que o cavalo transmite ao indivíduo, 

estimulando padrões motores normalizados e promovendo uma melhor integração 

sensorial.”.  
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Aqui entra então o Sr. João, responsável pela Quinta da Moreirinha, quinta esta na 

qual são desenvolvidas as sessões de hipoterapia para estes alunos e ainda alunos do 1º 

ciclo do Agrupamento de Escola do Teixoso. Estas sessões são desenvolvidas todas as 

quartas-feiras com inicio às 10h20m até ao 12h, cada aluno terá um tempo útil de 

30minutos. 

No primeiro período realizamos a elaboração da Actividade Escolar Interna do 

Compal Air
27,28

 com o apoio dos professores do grupo de Educação Física, eu enquanto 

professor estagiário como os restantes professores estagiário ficámos encarregues da 

elaboração do quadro competitivo para a actividade, e ficámos ainda encarregues da 

arbitragem de todos os jogos a serem disputados.  

Falando agora noutras actividades no segundo período, o grupo de estagiários de 

Educação Física com o apoio do Professor Armando Riscado no âmbito do desporto 

escolar desenvolveu uma actividade aberta a todos os alunos da Escola Básica do 2º e 3º 

Ciclo do Teixoso, que incidiu numa actividade de Trampolins
29

. Tivemos em conta de 

alguns alunos não terem a possibilidade de usufruírem esta modalidade nas aulas de 

Educação Física, então realizámos esta actividade que mostrou ser pertinente devido à 

afluência que teve por parte dos alunos.  

Participação numa actividade de Sky
30

 na estância da Vodafone localizada na Serra 

da Estrela. Esta actividade realizou-se a 16 de Março de 2010, teve a participação do 

grupo de professores de Educação Física, os professores estagiários de Educação Física 

e ainda a participação de alguns alunos. 

Participação numa formação do Projecto Nestum Rugby nas Escolas
31,32

, esta 

actividade teve a participação de um responsável da Federação Portuguesa de Rugby 

que teve como orador o Professor Fernando Rosário. Existiu uma parte teórica para 

percebermos um pouco mais sobre o conceito do Tag Rugby e ainda a sua breve história 

(o seu surgimento) e depois existiu a parte prática visto que nesta altura é o normal de 

existirem algumas dúvidas que prontamente poderão ser esclarecidas. Esta formação 

teve ainda como participantes professores de várias escolas. 

                                                           
27 Ver anexo – Compal Air 
28 Ver anexo – Compal Air, pontuações 
29 Ver anexo – Flyer da Actividade de Trampolins. 
30 Ver anexo – Relatório final da actividade de Sky. 
31 Ver anexo – Relatório final da Formação de Nestum Rugby nas Escolas. 
32 Ver anexo – Certificado de participação. 
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Como há pouco referi que organizámos no primeiro período o Torneio de Compal 

Air, neste período desenvolveu-se a fase distrital do Compal Air
33

. Esta actividade teve 

como localidade Proença-a-Nova no dia 25 de Março de 2010. Este torneio seria para as 

equipas que foram apuradas na fase escolar, os responsáveis que acompanharam os 

alunos formam o Professor Armando Riscado, Professora Carmelinda Vieira, Professor 

Ana Paula e ainda o grupo de estagiários de Educação Física.  

Dando seguimento ao Projecto Nestum Rugby nas Escolas, realizou-se um torneio 

fase escolar de Tag Rugby
34,35

. Este torneio teve como data 19 de Fevereiro de 2010 na 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Teixoso, mais uma vez teve como organização e 

coordenação do grupo de professores de Educação Física e os professores estagiários 

que elaborou todo o envolvimento do torneio. 

No inicio do terceiro período, a nossa orientadora falou com os professores 

estagiários de Educação Física de modo a que fossemos nós, por um período de uma 

semana, responsáveis por todas as turmas de Educação Física. Organizámos entre nós e 

distribuímos as diferentes turmas para leccionar. No que coube a mim, leccionei a turma 

5ºB do Professor Armando
36,37,38,39

, a turma 7ºB Professora Carmelinda Vieira
40,41,42,43 

e 

turma 9ºA Professora Ana Paula
44,45,46,47

.  

Participação da prova distrital do Mega Salto, Mega Sprinter e Mega Kilómetro
48

, 

esta actividade teve como local o complexo desportivo da Covilhã no dia 15 de Abril de 

2010. Esta actividade veio no seguimento da fase escolar, os alunos que participaram 

nesta prova foram os apurados da fase escolar do mega salto, mega sprinter e mega 

kilómetro. 

                                                           
33 Ver anexo – Relatório final da fase distrital do Compal Air 
34 Ver anexo – Boletins de Jogos. 
35 Ver anexo – Relatório final do Torneio fase escolar de Tag Rugby. 
36 Ver anexo – Plano de aula 1 e 2 turma 5ºB 
37 Ver anexo – Plano de aula 3 turma 5ºB 
38 Ver anexo – Relatório final da aula 1 e 2 turma 5ºB 
39 Ver anexo – Relatório final da aula 3 turma 5ºB 
40 Ver anexo – Plano de aula 1 turma 7ºB 
41 Ver anexo – Plano de aula 2 e 3 turma 7ºB 
42 Ver anexo – Relatório final da aula 1 turma 7ºB 
43 Ver anexo – Relatório final das aulas 2 e 3 turma 7ºB 
44 Ver anexo – Plano de aula 1 e 2 turma 9ºA 
45 Ver anexo – Plano de aula 3 turma 9ºA 
46 Ver anexo – Relatório final da aula 1 e 2 turma 9ºA 
47 Ver anexo – Relatório final da aula 3 turma 9ºA 
48 Ver anexo – Relatório final da Prova Distrital do Mega Salto, Mega Sprinter e Mega Kilómetro. 
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Participação e organização do Torneio do Nestum Rugby fase distrital
49

, na Escola 

Básica do 2º e 3º Ciclo do Teixoso. A nível da organização foram responsáveis, o grupo 

de professores de Educação Física, os professores estagiários de Educação Física e 

ainda os responsáveis da Federação Portuguesa de Rugby.   

Organização de uma Acção de Sensibilização de Suporte Básico de Vida
50

 na Escola 

Básica do 2º e 3º Ciclo do Teixoso no dia 26 de Maio de 2010. Esta acção de formação 

teve como formador André Morais pertencente ao INEM, esta foi desenvolvida para 

toda a comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Ver anexo – Relatório final do Torneio de Nestum Rugby Fase Distrital 
50 Ver anexo - Flyer da Acção de Sensibilização de Suporte Básico de Vida 
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Conclusão 

No que diz respeito ao Estágio Pedagógico na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos no 

Teixoso, posso concluir que este permitiu esclarecer/instruir e aumentar todo o meu 

conhecimento para o alcançar dos meus objectivos enquanto estagiário e enquanto 

futuro professor de Educação Física.  

Como seria normal existiu diversas dificuldades no inicio do ano lectivo que 

pareciam um entrave para mim, contudo o estágio facultou essa aprendizagem em 

termos de intra-escola: planeamentos de aulas e unidades didácticas, organização de 

actividades ao nível do desporto escolar e extra-escola: como organização de saídas das 

escolas, leccionação de aulas fora da escola e ainda acompanhamento de alunos com 

necessidades educativas especiais neste caso específico em sessões de Hipoterapia. 

Este trabalho desenvolvido possibilitou ainda transpor esses trabalho desenvolvido 

durante um ano lectivo para que futuramente professores estagiários possam ter linhas 

condutoras para desenvolver o seu trabalho. Isto porque, acho pertinente que o 

conhecimento seja um instrumento partilhado para que exista uma evolução, e se 

podemos deixar trabalho feito ou ideias que possam ser completadas futuramente penso 

então que o trabalho desenvolvido serviu também para a minha instrução e ainda para 

ganho de conhecimento de futuros professores estagiários. 
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Recomendações 

Depois de um ano lectivo inteiro a realizar o Mestrado em Educação Física em 

Ensino Básico e Secundário na Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Teixoso, é com toda a 

gratidão que a minha modesta opinião só poderá ser a melhor das melhores. 

Vou tecer alguns comentários de pontos que acho pertinentes, ao nível da 

organização de toda a escola, esta tem uma organização a todos os níveis intocável, toda 

a comunidade escolar sabe onde estão e onde procurar caso seja preciso alguma 

informação. 

Ao nível de interacção entre os professores das diversas áreas/disciplinas, este foi um 

ponto que na minha visão e opinião chamou-me mais a atenção, todos os professores 

contêm uma relação não só profissional mas a nível pessoal, o que poderá ser de todo 

uma mais-valia para o bom funcionamento da escola.  

Ao nível das responsáveis da cantina, dos bares, do conselho directivo, a todas (os) 

as (os) auxiliares e ainda os responsáveis da secretaria estes foram acima de tudo muito 

acolhedores do grupo de estagiários de Educação Física. Proporcionaram um agradável 

ambiente de trabalho e trabalharam sempre para proporcionar as melhores condições 

para realizar o trabalho desenvolvido. 

Ao nível das instalações da biblioteca, estas dispõe de um variadíssimo leque de 

opções para que os alunos/professores possam pesquisar para realizar óptimos trabalhos. 

Nesta biblioteca têm ao seu dispor vários computadores com ligação à internet para 

alargar as suas pesquisas. 

Por fim mas não em último lugar, o grupo de professores de Educação Física foram 

excepcionais mostrando sempre o bom senso com os nossos erros, apoiaram-nos sempre 

que necessário e ainda tiveram o cuidado de, terem sempre a preocupação de nos 

proporcionar o melhor ambiente de trabalho possível o que facilitou bastante a 

integração no meio escolar. 

Falando agora um pouco das estratégias utilizadas enquanto estagiário, em parte esta 

estratégia foi da responsabilidade da Professora Ana Paula, desde logo acho pertinente 

não termos assistido a nenhuma aula leccionada pela nossa orientadora, pois teríamos 

como tentação retratar o que observámos e assim desde o inicio fomos nós enquanto 
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estagiários que elaboramos estratégias de leccionação para uma maximização do seu 

trabalho desenvolvido e ainda dos seus objectivos. Quando a orientadora achava 

pertinente reuníamos para os feedbacks, tanto negativos como positivos, sobre as nossas 

aulas e de estratégias que poderíamos optar para uma melhor leccionação. 

Foi distribuído inicialmente funções do desporto escolar para os professores 

estagiários, foi-me atribuído o acompanhamento da unidade de alunos com necessidades 

educativas especiais sendo este realizado nas quartas-feiras de manhã. 

Como orientadora, a Professora Ana Paula pediu-nos que existisse um envolvimento 

nas actividades de desporto escolar na escola e extra-escola, para que a nossa 

experiência fosse mais enriquecedora.  

Aquando das nossas deslocações, tanto para o torneio de compal air fase distrital 

feito em Proença-a-Nova, isto como exemplo, como para outras deslocações o grupo de 

estagiários estaria sempre destacado para acompanhar o grupo de Educação Física.  

Nas direcções de turmas, sendo eu e o Professor Estagiário César silva responsáveis 

pela turma do 8º A, estivemos sempre presentes em todas as reuniões tendo participado 

activamente nestas. Estas reuniões serviram ainda para que ao longo do ano tivéssemos 

conhecimento do estado curricular do aluno e ainda de alguns problemas mais 

complicados, como aconteceu na turma do 8º ano com uma aluna. 

Apenas de frisar que seria importante reunir com os encarregados de educação dos 

alunos, mas devido a vários factores não foi possível realizar este aspecto que poderia 

ser uma mais-valia. 

De realçar o ponto de actividades para a comunidade escolar e convívios. Em termos 

de actividades para a comunidade escolar desenvolvemos uma acção de sensibilização 

de suporte básico de vida que nos dias correntes será de todo indispensável para pessoas 

que estão em convívio permanente com os alunos. Em termos de convívio o grupo de 

estágio em forma de contribuição organizou actividades de lazer com a comunidade 

escolar. 

Para finalizar, penso que este modelo de estágio será de todo benéfico para as minhas 

pretensões enquanto futuro professor, isto porque proporcionou todas as condições e 

habilitações para um ganho de competências que não pude obter enquanto licenciado. 
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Posso ainda afirmar que este grupo de estágio pela sua dinâmica, integração escolar e 

amizade foi extremamente positivo para o bom ambiente durante o ano lectivo. 
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