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Introdução 

 

O estágio pedagógico é uma peça-chave na formação de um professor, pois 

estabelece a passagem do conhecimento académico ao conhecimento profissional, 

permitindo o contacto com a escola e promovendo experiências que condicionarão a 

actividade futura do professor. 

Com consciência da importância deste ano lectivo, no dia 1 de Setembro de 2009 

teve início, na Escola Secundária/3 Quinta das Palmeiras, da Covilhã, o Estágio 

Pedagógico de Artes Visuais, no âmbito do curso do Mestrado em Ensino de Artes 

Visuais no 3º Ciclo e no Ensino Secundário, da Universidade da Beira Interior, da 

Covilhã. Projectava-se um período do real conhecimento da área de formação e no 

qual se poderia colocar em prática os conhecimentos científicos adquiridos na 

Universidade. 

O Núcleo de Estágio na Escola Cooperante compreendia: Coordenador: Professor 

Dr. António Delgado; Orientador: Dr João Paulo Trigueiros; Estagiárias: Manuela 

Alexandra Pereira (autora deste relatório de estágio), Maria Edite António, Paula 

Tavares e Natália Craveiro. 

O Núcleo de Estágio funcionou este ano com as regras descritas no Protocolo e 

segundo a Acta da Primeira Reunião do Núcleo de Estágio. Não existindo contudo, 

nenhum PLANO DE ESTÁGIO. 

A componente lectiva atribuída às estagiárias foi a seguinte: Manuela Alexandra 

Pereira (autora deste Relatório de Estágio) – 8ºE, Maria Edite António – 7ºC, Paula 

Tavares – 7ºD e Natália Craveiro 8ºD. 

O Estágio Pedagógico permitiu a aplicação dos conhecimentos teóricos – observar, 

praticar e executar actividades de prática de ensino. Foi um processo de grande 

aprendizagem, devidamente acompanhado pelo Professor Orientador. 

Finalizada a prática de ensino supervisionada foi iniciada a escrita do relatório de 

estágio. O objectivo deste trabalho é demonstrar as metodologias aplicadas durante 

a prática de ensino e as reflexões inerentes a esse processo com descrição do 

percurso e salientando os aspectos considerados determinantes. Assim, o Relatório 

está organizado em III Capítulos que descrevem todos os elementos fundamentais 

do Estágio Pedagógico: 

• No Capítulo I, Enquadramento Geral, são focados aspectos inerentes às 

instalações da Escola Cooperante (condições de trabalho e gestão de 

recursos) e feita a caracterização da turma do 8º E. 
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• No Capítulo II, 8º Ano – Educação Visual, relata todas as competências 

desenvolvidas pela autora deste relatório de estágio. É iniciado com a 

contextualização programática, onde se realiza o enquadramento das 

unidades pedagógicas leccionadas no programa do Ensino da Educação 

Visual e analisa-se os conteúdos que, teoricamente, os alunos devem 

possuir ao atingirem o 8º ano de escolaridade (Ensino Básico). É 

apresentada a Unidade Pedagógica seleccionada para desenvolvimento – 

Estrutura/Forma - visto ser a primeira a ser leccionada e a ocupar, segundo a 

planificação, as aulas do 1º Período.  

É exposta a metodologia de ensino aplicada, referindo aspectos cruciais: na 

planificação das aulas; nos critérios de avaliação; na concretização das 

aulas, subjacentes à Unidade Pedagógica seleccionada - Estrutura/Forma, 

com exemplos de trabalhos de alunos realizados com sucesso e as 

actividades extra-curriculares desenvolvidas. Em todos os momentos 

procura-se fazer uma reflexão sobre as dificuldades encontradas, quer por 

parte da estagiária, quer por parte dos destinatários do projecto 

desenvolvido.  

• O Capítulo III, Conclusões, procura sobretudo fazer uma auto-reflexão da 

autora deste relatório, após a concretização do Estágio Pedagógico. São 

descritas análises dos aspectos menos alcançados e os que se revelaram 

positivos. Refere ainda sugestões, relativas à prática de ensino 

supervisionada, que se pensa serem benéficas para um próximo trabalho, no 

sentido de tentar melhorar e aperfeiçoar o Ensino da Educação Visual e a 

consequente aprendizagem dos alunos. 

No final dos três capítulos apresenta-se a bibliografia inerente à realização deste 

trabalho. 

Em anexo segue material fundamental ao auxílio da interpretação do trabalho 

desenvolvido durante todo o ano lectivo (materiais didácticos). 

Segue ainda, juntamente com este relatório de estágio, um CD, que contém em 

formato digital, uma cópia deste trabalho e todos os materiais realizados durante o 

estágio pedagógico - Dossier de Estágio. 

 


