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Ordens de trabalho: 

 A primeira aula deste novo ano lectivo teve início por volta das 10h05m, no 

Pavilhão Municipal do Fundão. Depois de nos dirigirmos para a bancada onde seria aí o 

local de aula, o Professor Francisco deu inicio a uma breve apresentação de si próprio, 

de seguida cada um de nós (estagiários), apresentou-se à turma, e foi referido aos alunos 

a nossa função enquanto professores estagiários (observação/leccionação de aulas). 

 Em seguida, cada um dos alunos fez a sua apresentação aos professores e colegas, 

preencheu a sua ficha individual de caracterização do aluno. Depois do preenchimento e 

entrega das fichas individuais dos alunos, foi-lhes contextualizado o teor das aulas que 

serão leccionadas no ano lectivo e sua evolução, foi-lhes também mencionado os 

critérios de avaliação da disciplina de Educação Física, que são 85% actividades físicas 

e 15% para Atitudes e valores (participação, empenho, esforço e trabalho). 

 Dando seguimento à aula, os alunos tiveram conhecimento que este ano a sua 

auto-avaliação terá moldes diferentes, no que cada aluno terá que fazer a sua auto-

avaliação no final de cada unidade didáctica, parecendo assim mais justa a sua nota final 

de período. 

 No que toca à Gripe A, os alunos tiveram conhecimento das suas implicações nas 

aulas de Educação Física, e souberam que no final de cada aula todos os materiais terão 

de ser desinfestados, não havendo partilha de material e que algumas unidades 

didácticas terão de ficar em “standbay”. 

 Em termos de regras e normas os alunos tiveram conhecimento que terão 10m 

para se apresentar no espaço físico de aula, e 15m para a sua higiene pessoal, caso haja 

necessidade devido à Gripe A, as aula terão o ser término mais cedo. 

 Em relação às rotações dos espaços, foi comunicado aos alunos os espaços 

existentes e quais as modalidades que iríamos leccionar nos mesmos espaços. Foi lhes 

dito também o material básico que cada aluno deverá possuir em cada aula de educação 

física. 
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 Quanto ao limite de faltas de material, os alunos tiveram a informação que à 3 

falta de material segundo o regulamento interno, terão direito a uma falta efectiva. 

 Por fim, os alunos ficaram a saber que no 3º período terão uma actividade extra, 

que será a descida do rio Zêzere em canoas e outras actividades, houve tempo ainda 

para a visualização dos vídeos do ano anterior da Unidade Didáctica ginástica 

acrobática feita pelos alunos. Para finalizar a aula de apresentação, o professor 

Francisco comunicou as alunos o teor da próxima aula e desejou felicidades a todos os 

alunos.  
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