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1. Balanço da 11ª Unidade de Ensino 

1.1. Atividades Físicas 

A 11ª UE foi realizada no Campo 2 e sofreu algumas alterações em relação ao 

planeado inicialmente. 

Na 2ª aula desta UE não se realizou aula prática devido às condições atmosféricas 

que não permitiram a realização da aula no exterior. Nesta aula foi realizada uma aula 

teórica onde foram abordados os conteúdos teóricos das matérias lecionadas nesta 

UE, e que irão ser avaliados no teste escrito. 

Na 3ª aula desta UE houve uma ação de formação de Râguebi, com a presença de 

treinadores de uma escola de Râguebi, que utilizaram o espaço do campo sintético. 

Nesta aula dividi a turma em 2 grupos de trabalho com 2 estações, em que uma 

realizou a ação de formação de Râguebi e a outra realizou as situações de 

aprendizagem de lançamento do peso, trocando as estações a meio da aula. 

Apenas a 1ª aula decorreu como planeado, sendo realizadas todas as situações de 

aprendizagem previstas. 

Os quadros seguintes apresentam o balanço das aprendizagens dos alunos em 

função dos objetivos definidos para esta UE em cada matéria: 

 

Andebol 
- 
 

- - 

Níveis 

Diagnóstico 
E, PA I, PE PI e NI 

Objetivos 

específicos 

Em situação de jogo 5x5: 

 
Defesa individual: 
- Desloca-se, 

acompanhando a 
circulação da bola 
 

Como guarda-redes: 
- Enquadra-se 
constantemente com a 

bola, sem perder a noção 
da sua posição relativa à 
baliza, procurando impedir 

o golo 

Em situação de jogo 5x5 em 
campo inteiro: 

 

Defesa individual: 
- Impede ou dificulta a 
progressão em drible, o passe e 

o remate, colocando-se entre a 
bola e a baliza na defesa do 
jogador com bola 

- Faz uma marcação individual 
nominal 

Em situação de jogo 5X5 em 
campo inteiro: 

 
 Ataque sem bola: 
- Desmarca-se oferecendo linha de 

passe, se entre ele e o companheiro 
com bola se encontra um defesa 
(“quebra do alinhamento”), 

garantindo a ocupação equilibrada 
do espaço de jogo 
 

Defesa individual: 
- Faz marcação individual ao 
portador da bola 

 

Balanço Atingidos: Atingidos: Atingidos: 
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- Enquadra-se 

constantemente com a 
bola, sem perder a noção 
 

A consolidar: 
- Desloca-se, 
acompanhando a 

circulação da bola 

- Faz uma marcação individual 

nominal  
 
A consolidar: 

- Impede ou dificulta a 
progressão em drible, o passe e 
o remate, colocando-se entre a 

bola e a baliza na defesa do 
jogador com bola 

 

- Faz marcação individual ao 

portador da bola 
 
A consolidar: 

- Desmarca-se oferecendo linha de 
passe, se entre ele e o companheiro 
com bola se encontra um defesa 

(“quebra do alinhamento”), 
garantindo a ocupação equilibrada 
do espaço de jogo 

 

 

Ao nível do Andebol verificou-se pouca evolução dos alunos em ambos os grupos, 

isto em grande parte por só ter sido realizada uma aula de Andebol nesta UE. 

 

Atletismo 

(peso) 
- 

- 

 
- 

Níveis 
Diagnóstico 

E, PA I, PE PI 

Objetivos 
específicos 

- Pega corretamente no 
peso 
- Mantém o cotovelo alto, 

num ângulo de 45º em 
relação ao corpo 
- Inicia a fase de 

preparação de costas para 
a zona de lançamento, 
apoiado na perna da frente, 

com o tronco fletido e 
paralelo ao chão 
- Desliza de costas com o 

ritmo de apoios “curto e 
longo” rasante ao solo 
- Roda e avança a bacia do 

lado do peso com extensão 
da perna 
- Empurra o peso com 

extensão total dos 
segmentos e flexão da mão 
- Faz uma recuperação com 

a rápida troca dos apoios, 
ficando em equilíbrio 

- Pega corretamente no peso 
- Inicia a fase de preparação 

de costas para a zona de 
lançamento 
- Desliza de costas, rasante 

ao solo 
- Roda e avança a bacia do 
lado do peso com extensão da 

perna 

- Executa o lançamento sem balanço, 

partindo de uma fase inicial de costas 
(duplo apoio) para a zona de 
lançamento 

- Roda e avança a bacia do lado do 
peso com extensão total das pernas e 
do braço do lançamento 

Balanço 

Atingidos: 

- Pega corretamente no 
peso 
- Mantém o cotovelo alto, 

num ângulo de 45º em 
relação ao corpo 
- Inicia a fase de 

preparação de costas para 
a zona de lançamento, 
apoiado na perna da frente, 

com o tronco fletido e 
paralelo ao chão 
- Desliza de costas com o 

ritmo de apoios “curto e 
longo” rasante ao solo 

Atingidos: 
- Pega corretamente no peso 

- Inicia a fase de preparação 
de costas para a zona de 
lançamento 

- Desliza de costas, rasante 
ao solo 
- Roda e avança a bacia do 

lado do peso com extensão da 
perna 

Atingidos: 

- Executa o lançamento sem balanço, 
partindo de uma fase inicial de costas 
(duplo apoio) para a zona de 

lançamento 
- Roda e avança a bacia do lado do 
peso com extensão total das pernas e 

do braço do lançamento 
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- Roda e avança a bacia do 

lado do peso com extensão 
da perna 
- Empurra o peso com 

extensão total dos 
segmentos e flexão da mão 
- Faz uma recuperação com 

a rápida troca dos apoios, 
ficando em equilíbrio 

 

Quanto ao Atletismo, verificou-se uma grande aprendizagem dos alunos em todos 

os grupos de nível, sendo os objetivos todos alcançados. 

 No domínio do “saber estar”, os alunos revelaram pontualidade, não se registando 

faltas de atraso. Já em relação à assiduidade, verificaram-se bastantes faltas nesta 

UE. Também se registaram algumas faltas de material nesta UE. O interesse e 

participação nas tarefas foi razoável, melhorando ao nível do Andebol, mas mantendo-

se baixo no Atletismo, observando-se alguma desmotivação na sua realização. No 

respeito e cooperação com os colegas, verifica-se duma forma geral uma boa relação 

entre os alunos, observando-se um bom clima de aula. 

 

1.2. Aptidão Física 

Nesta UE foi desenvolvida a resistência aeróbia, verificando-se pouco empenho por 

parte dos alunos, apesar de alguns deles já realizarem os 10 min de corrida contínua. 

Relativamente à flexibilidade, observou-se a realização da série de alongamentos 

pelos alunos, no entanto sem o máximo de empenho. 

A força muscular não foi possível ser trabalhada nesta UE devido às condicionantes 

surgidas nas 2ª e 3ª aulas que fizeram alterar o planeamento. 

 

1.3. Conhecimentos 

Nesta UE foi realizada uma aula teórica, onde foram lecionados os conteúdos 

teóricos das matérias lecionadas nesta UE, Andebol e Atletismo (lançamento do peso). 

2. Planeamento da 12ª Unidade de Ensino 

Professor: Ricardo Rocha Turma: 10 LH7 Alunos: 28 

 

Etapa: Consolidação 

UE: 12ª 

Aulas: 3 (52-54) 

Data início Data final 

17/04/2015 24/04/2015 
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Estilos de 
Ensino 

Comando e tarefa. 

 

Formação 
de grupos 

Grupos homogéneos. 

 

 

2.1. Calendarização 

Data 17/04 21/04 24/04 

Aula 52 53 54 

Duração 90 min 

Espaço Polivalente 1 Polivalente 1 Polivalente 1 

Matérias 

Basquetebol 
 

Atletismo 
(comprimento) 

 
Resistência aeróbia 

Basquetebol 
 

Atletismo (comprimento) 
 

Força muscular 

Basquetebol 
 

Atletismo (comprimento) 
 

Resistência aeróbia 

 

 

2.2. Grupos de trabalho 

Para esta UE vão ser formados 4 grupos de trabalho. 

Os grupos de trabalho pretendem ser homogéneos para que os alunos trabalhem 

com outros do mesmo nível e mais facilmente possam atingir os objetivos desta UE. 

Os grupos foram organizados em função dos níveis dos alunos na matéria de 

Basquetebol, visto que o Atletismo é uma matéria individual e não necessita de grupos 

homogéneos. 

 

 

 

 



7 
 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Grupos 
de 

trabalho 

- 

 
- - - 

 

 

2.3. Alunos dispensados 

Os alunos que não realizam aula prática devido a falta de material, lesão ou 

doença, irão fazer a hetero-avaliação dos colegas. 

Será distribuída a ficha de observação das matérias com os objetivos específicos 

para esta UE. 

Cada aluno escolhe 3 colegas e faz a sua avaliação em cada uma das matérias. 

No final da aula entregam a ficha de observação com o registo da avaliação dos 

colegas.



2.4. Objetivos 

 

Matéria Níveis 
diagnóstico 

Objetivos específicos Situações de aprendizagem Esquema 

Basquetebol 

NI 

 
PI 

Em situação de jogo 3x3: 
 

Ataque sem bola: 
- Desmarca-se oportunamente 

Bas 1 – Situação de finalização. 

Uma coluna de defensores ao lado da tabela e duas colunas de 
atacantes perto do meio campo. Defensor passa a bola a um dos 
atacantes e aproxima-se deles para defender, enquanto os 
atacantes jogam entre si com o objetivo de lançar. 

Grupo 1 – 3x2. 
Grupos 2 e 3 – 2x1. 
Grupo 4 – 1x1 

 
 
 

Bas 2 – Jogo em meio-campo. 
Grupo 1 e 2 – 4x4 
Grupos 3 e 4 – 3x3 

 
 
 

 

 

I 
 

PE 

Em situação de jogo 3x3: 
 
Ataque com bola: 

- Desmarca-se e corta para o cesto 
 
Ataque sem bola: 

- Aclara para o cesto 

E 
 

PA 

Em situação de jogo 3x3: 

 
Ataque com bola: 
- Passa e corta 

- Lança no momento adequado e de 
forma adequada 
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Matérias Níveis 
diagnóstico 

Objetivos específicos Situações de aprendizagem Esquema 

Atletismo 
(comprimento) 

PI 

- Aceleração progressiva  
- Na chamada: extensão da perna de 
impulsão; elevação enérgica da coxa 

da perna livre; e manutenção em 
elevação durante o voo 

Atl – Salto em comprimento. 

Organizados em colunas, os alunos realizam: 
- Exercícios de skipping baixo, alto e atrás; 
- Partindo de uma posição estática, realizam impulsão, lançando os 

membros inferiores para a frente e sentando-se no solo (fase de 
suspensão); 
- Uma pequena corrida de balanço e procuram transpor o obstáculo 

(fase de chamada e suspensão); 
- Começam a andar e ao passar pelos cones, efetuam uma breve 
corrida de 3 passadas e executam a técnica de salto (fase de 

chamada e suspensão); 
- Corrida, colocando os últimos 3 apoios entre os pinos e salto para 
a caixa de areia (fase de corrida, chamada e suspensão); 

- A sequência completa do salto em comprimento (fase de corrida, 
chamada, suspensão e receção).  
Grupos 1, 2 e 3 – com chamada na tábua. 

Grupo 4 – com chamada numa zona de chamada. 

 

 

I 
 

PE 

- Aceleração progressiva  

- Na chamada: extensão da perna de 
impulsão; elevação enérgica da coxa 
da perna livre; e manutenção em 

elevação durante o voo 

E 
 

PA 

- Aumenta a cadência nas últimas 
passadas 
- Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da coxa 
da perna livre; e manutenção em 
elevação durante o voo 

- “Puxa” as pernas para a frente e os 
braços (paralelos) para a frente e para 
baixo, na parte final de voo, inclinando 

o tronco à frente para receção na caixa 
de saltos. 
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Matérias Níveis 
diagnóstico 

Objetivos específicos Situações de aprendizagem Esquema 

Aptidão 
Física 

Todos 

 
- Realiza 10 min de corrida intervalada 

com caminhada 
 
-  Realiza com correção 2 séries de: 
- 10 agachamentos; 

- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 
- 20 lombares. 

 

Res – Corrida intervalada com caminhada pelo circuito à volta do 
campo. 

 
For - Dispostos em xadrez à frente do professor, realizam ao ritmo 
deste 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares. 

 



2.5. Estrutura da Unidade de Ensino 

Espaço: Polivalente 1 

Data: 17/04/2015 a 24/04/2015 (75 min) 
Aulas nº: 52, 53 e 54 

Conteúdos Organização 
Tempo 
(75 min) 

Instrução Inicial 
 

Em semi-círculo à frente do professor. 
 

5 

Aquecimento geral 
Corrida. 

Mobilização articular. 

À volta do campo e em vagas. 5 

Aptidão Física 
 

Res – Corrida intervalada com caminhada 

 
ou 
 

For - 2 séries de: 
- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 

- 20 abdominais; 
- 20 lombares. 

Pelo circuito à volta do pavilhão. 
 

Em xadrez. 

10 

Situação de aprendizagem 

 
Bas 1 – Situação de finalização. 
Grupo 1 – 3x2. 

Grupos 2 e 3 – 2x1. 
Grupo 4 – 1x1 

Depois de lançar roda pelo lado direito. 10 

Situação de jogo 

 
Bas 2 – Jogo em meio-campo. 
Grupo 1 e 2 – 4x4 

Grupos 3 e 4 – 3x3 
 
Atl – Salto em comprimento. 

Grupos 1, 2 e 3 – com chamada na tábua. 
Grupo 4 – com chamada numa zona de chamada. 
 

 
2 estações: 

Grupos 1 e 2 – Basquetebol 
Grupos 3 e 4 – Atletismo 
 

Rotação: 
1 – 2- 1 

 

20 
+ 
20 

         Retorno à calma 

Alongamentos. 

Balanço do trabalho realizado. 

 
Em semi-círculo à frente do professor. 
 

 

5 
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3. Avaliação Formativa 

Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Passo e corto para o cesto  
Aumento a cadência nas últimas 
passadas 

 Sou assíduo e pontual 
 
 

Lanço no momento adequado e de 

forma adequada  

Na chamada: extensão da perna de 
impulsão; elevação enérgica da 

coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 

tarefas propostas  

  

“Puxo” as pernas para a frente e os 
braços (paralelos) para a frente e 
para baixo, na parte final de voo, 

inclinando o tronco à frente para 
receção na caixa de saltos. 

 
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 
Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 
- 10 agachamentos; 

- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 
- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Passo e corto para o cesto  
Aumento a cadência nas últimas 
passadas 

 Sou assíduo e pontual 
 
 

Lanço no momento adequado e de 
forma adequada  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

  

“Puxo” as pernas para a frente e os 
braços (paralelos) para a frente e 

para baixo, na parte final de voo, 
inclinando o tronco à frente para 
receção na caixa de saltos. 

 
Respeito e coopero com os meus 

colegas 

 

 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Aclaro para o cesto  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Aclaro para o cesto  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me oportunamente  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Aclaro para o cesto  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Passo e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Lanço no momento adequado e de 
forma adequada  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Aclaro para o cesto  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Aclaro para o cesto  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Passo e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Lanço no momento adequado e de 
forma adequada  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me oportunamente  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Aclaro para o cesto  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Aclaro para o cesto  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Passo e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Lanço no momento adequado e de 
forma adequada  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Aclaro para o cesto  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me oportunamente  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Aclaro para o cesto  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Aclaro para o cesto  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me oportunamente  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Passo e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Lanço no momento adequado e de 
forma adequada  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Aclaro para o cesto  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Aclaro para o cesto  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me oportunamente  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Aclaro para o cesto  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Passo e corto para o cesto  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

Lanço no momento adequado e de 
forma adequada  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me oportunamente  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me oportunamente  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 
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Ficha de Auto-avaliação 

Nome: -                    Ano: 10º                            Turma:  LH7                              Nº: - 

Antes de preencheres a ficha de auto-avaliação, deves refletir sobre o teu desempenho, a nível 
motor, cognitivo e afetivo, de modo a que faça transparecer a verdade. 
 
Coloca uma X à frente dos objetivos que consideras que atingiste.  

Domínio Saber Fazer 
Domínio Saber Estar 

Basquetebol Atletismo (comprimento) 

Desmarco-me oportunamente  Acelero progressivamente  Sou assíduo e pontual 
 
 

  

Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da 
coxa da perna livre; e manutenção 
em elevação durante o voo 

 
Mostro interesse e participo nas 
tarefas propostas  

    
Respeito e coopero com os meus 
colegas 

 
 

    Domínio Aptidão Física 

    
 

Realizo 10 min de corrida 
intervalada com caminhada 

 

    

Realizo com correção 2 séries de: 

- 10 agachamentos; 
- 10 extensões de braços; 
- 20 abdominais; 

- 20 lombares 

 

 

 


