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1. Caracterização 

O presente documento representa o planeamento da segunda etapa da disciplina 

de Educação Física para a turma do 7ºE no ano letivo 2014/2015. 

A segunda etapa tem como principais objetivos a recuperação e aprendizagem 

dos objetivos selecionados para os alunos, para todas as matérias a abordar durante esta 

etapa. Assim os objetivos selecionados para esta etapa representam as competências 

mais simples e primárias para a evolução dos alunos. 

Esta etapa é constituída por duas unidades de ensino (UE), a primeira UE e a 

segunda UE. A construção desta etapa, bem como as restantes apresentadas no plano 

anual de turma (PAT), tem como base a garantia de que os alunos passam por todas as 

matérias durante a etapa, e a necessidades dos alunos (matérias prioritárias). Assim, foi 

definido que na primeira UE serão lecionadas as matérias basquetebol e patinagem no 

pátio superior (PS), ginástica de solo, ginástica de aparelhos (minitrampolim) e 

badminton no ginásio A (GA), e andebol, corrida de barreiras e lançamento do peso no 

pátio principal (PP); e que na segunda UE serão lecionadas as matérias ginástica 

acrobática, dança e ginástica de aparelhos (plinto) no ginásio C (GC), voleibol, ginástica 

de solo e salto em altura no GA, e futebol, corrida de estafetas, corrida de velocidade e 

salto em comprimento no PP. A área aptidão física será trabalhada como parte 

integrante das tarefas propostas para a aula, tendo esta etapa como foco principal a 

resistência aeróbia, uma vez que considero o seu desenvolvimento fundamental para os 

alunos serem capazes de alcançar os objetivos que proponho, especialmente nos jogos 

desportivos colectivos. Sendo que o desenvolvimento da resistência aeróbia permite 

resistir melhor à fadiga, espero assim conseguir que os alunos estejam mais tempo 

empenhados nas tarefas e concentrados nos objetivos que perseguem. A área dos 

conhecimentos será trabalhada ao longo da segunda etapa sob a forma de instrução e 

questionamento e ficha de trabalho. 

No presente documento serão apresentados: a calendarização, os objetivos por 

matéria e por grupos de nível, as estratégias de ensino, a avaliação e as prioridades de 

formação do professor. 

 

2. Calendarização 

A segunda etapa da disciplina de Educação Física para a turma do 7ºE para o 

ano letivo 2014/2015 inicia a 24 de outubro e termina a 16 de dezembro de 2014, sendo 
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coincidente com o término do primeiro período escolar. De modo a abordar todas as 

matérias ao longo da segunda etapa, e considerando a possibilidade de utilização dos 

vários espaços, a compatibilidade entre matérias, as condições climatéricas prováveis e 

o número de alunos da turma, esta foi dividida em duas UE. A primeira UE inicia a 24 

de outubro de 2014 e termina a 18 de Novembro do mesmo ano; a segunda UE inicia a 

21 de Novembro de 2014 e termina a 16 de dezembro do mesmo ano. Ambas as UE têm 

a duração de 4 semanas, sendo que são realizadas 4 aulas em cada espaço, em cada UE. 

Na seguinte tabela, são apresentadas as matérias lecionadas em cada espaço, o número 

de aulas em cada espaço e a duração da etapa e de cada UE. 

 

Tabela 1. Calendarização da segunda etapa. 

Períodos 1º Período 

Etapas 
2º Etapa 

Recuperação e aprendizagem 

Unidades de 

ensino (UE) 

1ª UE 

24/10 a 18/11 

2ª UE 

21/11 a 16/12 

Nº de aulas 12 12 

PS 4 4 

Matérias 
Basquetebol 

Patinagem 

Plinto 

Ginástica acrobática 

Dança 

GA 4 4 

Matérias 

Ginástica de Solo 

Badminton 

Minitrampolim 

Voleibol 

Salto em altura 

Ginástica de Solo 

PP 4 4 

Matérias 

Andebol 

Lançamento do Peso 

Barreiras 

Futebol 

Estafetas/Velocidade 

Salto em comprimento 

Áreas a 

trabalhar ao 

longo das aulas 

Conhecimentos e aptidão física 

 

3. Objetivos por matéria e por grupo de nível 

Os objetivos a trabalhar durante a segunda etapa, para cada matéria lecionada, 

serão apresentados de seguida. Na sua apresentação os objetivos a trabalhar em cada 

matéria estarão divididos por grupo de nível, considerando o diagnóstico e prognóstico 

para grupo de nível. 

A formação de grupos de nível foi operacionalizada através do diagnóstico 

realizado durante a etapa de avaliação inicial para cada matéria e reflecte, também o 

prognostico por mim realizado durante essa mesma etapa. Os alunos a que não foi 

possível realizar a avaliação inicial em determinada matéria serão assinalados a amarelo 
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e o seu grupo de nível será o não introdutório. Qualquer dos alunos indicados para um 

nível de trabalho pode, no decorrer do ano, passar a trabalhar no nível superior se a sua 

evolução o justificar. 

Os grupos de nível aqui apresentados não representam necessariamente os 

grupos de trabalho de cada aula. Estes serão especificados nos planos de UE. 

 

3.1. Área das atividades físicas 

Voleibol 

D  P NI  PI PI  I 

Alunos Todos os alunos excepto Salomé Salomé 

O
b

je
ti

v
o
s 

2ª 

Etapa 

• Desloca-se antecipadamente em direção 

a bola, enquadrando-se com a bola acima 
da cabeça para a sua receção; 

• Realiza com êxito o auto passe, seguido 

de passe para o colega (em toque de 

dedos). 

• Desloca-se antecipadamente em direção 

a bola, enquadrando-se com a bola acima 

da cabeça para a sua receção; 
• Realiza com êxito o auto passe, seguido 

de passe para o colega (em toque de 

dedos); 

• Realiza o toque de dedos direto para o 

colega; 

Observações: Os alunos Danilo, Iuri e Vilma não foram observados. 

Alunos prioritários: Gonçalo; Mariana S.; Mariana F.; Sara; André; Pedro V.; Laura; Clara; Isabel 

Agentes demonstrativos: Salomé 

 

Andebol 

D  P NI  PI PI  I I  PE 

Alunos 

Ana Tavares, Ana Pereira, 

André, Catarina, Clara, 

Clésia, Danilo, Diana, 

Érica, Frederico, Gonçalo, 

Isabel, Iuri, Janice, Laura, 

Mariana Salgado, Mariana 

Freire, Pedro Valente, 

Salomé, Sara, Vilma 

João, Tomás Calabaça 

Bruno, Daniel, Fábio, 

Pedro Esperanço, Tiago, 

Tomás Carvalho 

O
b

je
ti

v
o

s 

2ª Etapa 

• Passa a bola com o braço 

armado; 

• Recebe a bola com as 
duas mãos; 

• Desmarca-se oferecendo 

linhas de passe (ocupação 

racional do espaço). 

• Desmarca-se oferecendo 

linhas de passe (ocupação 
racional do espaço); 

• Procura de imediato 

recuperar a posse, assim 

que perde a bola. 

• Inicia de imediato o 

contra-ataque; 

• Quando a sua equipa não 

consegue vantagem 
numérica que lhe permita a 

finalização rápida, 

continua as ações 

ofensivas garantindo a 

posse de bola (circulação 

da bola). 

Observações: 

Alunos prioritários: Gonçalo; Mariana S.; Mariana F.; Sara.; Laura; Clara; Isabel; Catarina 

Agentes demonstrativos: Tomás Carvalho, Bruno, Pedro E., Fábio, João; Daniel, Fábio 
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Basquetebol 

D  P NI  PI PI  I I  PE 

Alunos 

Ana Tavares, André, 

Catarina, Clara, Clésia, 

Danilo, Érica, Gonçalo, 

Isabel, Laura, Mariana 

Salgado, Mariana Freire 

Ana Pereira, Bruno, 

Frederico, Iuri, Pedro 

Valente, Salomé, Sara, 

Vilma 

Daniel, Diana, Fábio, 

Janice, João, Pedro 

Esperanço, Tiago, Tomás 

Carvalho, Tomás Calabaça 

O
b

je
ti

v
o
s 

2ª Etapa 

• Passa a um colega 

desmarcado; 

• Recebe a bola com as 

duas mãos e enquadra-se 
com o cesto. 

• Ocupação racional do 

espaço; 

• Recebe a bola com as 

duas mãos e enquadra-se 

com o cesto; 
• Lança ao cesto parado a 

curta distância. 

• Ocupação racional do 

espaço; 

• A defender, coloca-se 

entre o adversário e o cesto; 

• Desmarca-se 

oportunamente, criando 
linhas de passe (de 

preferência em direção ao 

cesto). 

Observações: 

Alunos prioritários: Ana T., André, Catarina, Clara, Clésia, Érica, Gonçalo, Isabel, Laura, Mariana S., 

Mariana F. 

Agentes demonstrativos: Daniel, Diana, Fábio, Janice, João, Pedro E., Tomás Carvalho, Tomás 

Calabaça 

 

Futebol 

D  P NI  PI PI  I I  E 

Alunos 

Ana Tavares, André, 

Catarina, Clara, Clésia, 

Danilo, Érica, Gonçalo, 

Isabel, Laura, Mariana 

Salgado, Mariana Freire, 

Ana Pereira, Bruno, Iuri, 

Salomé, Sara, Vilma 

Diana, Fábio, Frederico, 

João, Pedro Valente 

Daniel, Pedro Esperanço, 

Tiago, Tomás Calabaça, 

Tomás Carvalho 

O
b

je
ti

v
o

s 

2ª Etapa 

• Recebe a bola 

controlando-a; 

• Passa a um colega 
desmarcado; 

• Conduz a bola. 

• Conduz a bola na direção 

da baliza, para rematar ou 

passar; 

• Desmarca-se após passe 

para se libertar do 
defensor, criando linhas de 

passe (procurando espaço 

livre). 

• Desmarca-se utilizando 

fintas e mudanças de 

direção para oferecer linhas 

de passe na direção da 
baliza, garantindo 

profundidade e largura ao 

ataque. 

Observações:  

Alunos prioritários: Ana T., Catarina, Clara, Clésia, Érica, Gonçalo, Laura, Mariana S., Mariana F., Sara 

Agentes demonstrativos: Daniel, Pedro Esperanço, Tiago, Tomás Calabaça, Tomás Carvalho 
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Ginástica de Solo 

D  P NI  PI PI  I I  E- 

Alunos 

André, Catarina, Clara, Clésia, 

Danilo, Érica, Gonçalo, Isabel, 

Laura, Mariana Salgado, Mariana 

Freire, Bruno, Iuri, Salomé, Sara, 

Fábio, Frederico, João, Pedro 

Valente, Daniel, Pedro Esperanço, 

Tiago, Tomás Calabaça, Tomás 

Carvalho 

Ana 

Tavares, 

Ana 

Pereira, 

Janice, 

Vilma 

Diana 

O
b

je
ti

v
o
s 

2ª Etapa 

• Cambalhota à frente 

• Cambalhota à frente pernas afastadas, no plano 
inclinado; 

• Cambalhota à retaguarda; 

• Cambalhota à retaguarda com as pernas 

afastadas e em extensão; 

• Pino (conta a parede ou espaldar); 

• Roda com apoio alternado das mãos; 

• Posições de equilíbrio e flexibilidade. 

• Cambalhota à frente com pernas 

em extensão, afastadas ou unidas; 

• Cambalhota à frente saltada; 
• Cambalhota à retaguarda com as 

pernas unidas e em extensão; 

• Pino de braços com saída em 

cambalhota à frente; 

• Roda; 

• Rodada; 

• Posições de equilíbrio e 

flexibilidade. 

Observações: Para esta matéria a distribuição dos elementos a trabalhar por etapa será feita de um modo 

mais individualizado, ou seja, a divisão dos objetivos para cada aluno será realizada nas unidades de 

ensino. 

Alunos prioritários: André; Clésia; Gonçalo; João; Laura; Mariana S.; Mariana F.; Pedro V.; Salomé; 

Sara 

Agentes demonstrativos: Diana, Ana P., Ana T., Janice, Vilma, Iuri, Pedro E., Daniel 

 

Ginástica de aparelhos – Plinto 

D  P NI  PI NI  I I  E 

Alunos 

Catarina, Clara, Clésia, 

Gonçalo, Laura, Mariana 

Salgado, Salomé, Sara 

Ana Tavares, André, 

Danilo, Érica, Isabel, 

Mariana Freire, Bruno, 

João, Pedro Valente, 

Daniel, Pedro Esperanço, 
Tiago, Tomás Calabaça, 

Vilma 

Ana Pereira, Diana, Fábio, 

Frederico, Iuri, Janice, 

Tomás Carvalho 

O
b

je
ti

v
o

s 

2ª 

Etapa 

• Cambalhota à frente no 

plinto (mãos e joelhos); 

• Salto ao eixo no plinto 

longitudinal (sentado). 

• Salto entre mãos no plinto 

transversal; 

• Cambalhota à frente no 

plinto (mãos e pés); 

• Salto ao eixo no plinto 

longitudinal (sentado). 

• Salto ao eixo no plinto 

longitudinal; 

• Salto entre mãos no plinto 

transversal. 

 

Observações:  

Alunos prioritários: Clara, Clésia, Gonçalo, Laura, Mariana S., Sara 

Agentes demonstrativos: Diana, Ana P., Janice, Pedro E., Tomás Carvalho 
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Ginástica de acrobática 

D  P NI  I I  E 

Alunos A definir A definir 

O
b

je
ti

v
o
s 

2ª Etapa 

Pares: 

• Prancha facial 

• “Quatro” 

 

Trios: 
• V 

Pares: 

• “Vela” 

• O base de pé com joelhos flectidos 

suporta o volante que se equilibra de pé, 

de frente para ele, sobre as suas coxas 

• Coluna 

 

Trios: 

• Base suporta um volante que está em pé 

sobre as suas coxas, de costas para ele 
(este base é auxiliado por um base 

intermédio) 

• Base suporta um volante, que se 

encontra de pé, sobre as suas coxas, de 

costas para ele. O volante apoia outro 

base, que executa o pino. 

Observações: Não foi objeto de avaliação inicial. 

 

Atletismo – Barreiras 

D  P NI  I I  E 

Alunos Gonçalo 

Ana Tavares, André, Catarina, Clara, 

Clésia, Danilo, Érica, Isabel, Laura, 

Mariana Salgado, Mariana Freire, Bruno, 

Iuri, Salomé, Sara, Fábio, Frederico, João, 

Pedro Valente, Daniel, Pedro Esperanço, 

Tiago, Tomás Calabaça, Tomás Carvalho, 

Vilma, Ana Pereira, Diana, Janice 

O
b

je
ti

v
o

s 

2ª Etapa 
• Transpõe as barreiras pequenas de forma 

fluída sem desacelerar. 

• Ataca a 1ª barreira sem desacelerar 

colocando o último apoio longe desta. 

Observações: Os alunos não observados foram colocados no nível I devido à facilidade de concretização 

dos objetivos desta matéria para ter nível I. 

Alunos prioritários: Gonçalo; Mariana S.; Laura; Sara; Catarina; Érica, Mariana F.; Clara 

Agentes demonstrativos: Fábio, Frederico, Pedro E., Tomás Carvalho, Tomás Calabaça 
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Atletismo – Salto em altura 

D  P NI  I NI/I  E 

Alunos Gonçalo 

Ana Tavares, André, Catarina, Clara, 

Danilo, Érica, Isabel, Mariana Salgado, 

Mariana Freire, Bruno, Iuri, Salomé, Sara, 

Fábio, Frederico, João, Pedro Valente, 

Daniel, Pedro Esperanço, Tiago, Tomás 

Calabaça, Tomás Carvalho, Vilma, Ana 

Pereira, Diana, Janice, Laura, Clésia 

O
b

je
ti

v
o
s 

2ª Etapa 

• Realiza a técnica de tesoura com 

pernas em extensão; 

• Receção em equilíbrio; 

• Corrida em J.  

• Corrida em J; 

• Elevação da coxa da perna livre; 

• Fica de costas para a fasquia. 

Observações: Nesta matéria, no 7º ano, a técnica ensinada é a técnica de costas (pertencente ao nível E). 

Alunos prioritários: Gonçalo; Isabel; Catarina; Clésia; Laura; Mariana S. 

Agentes demonstrativos: Tomás Carvalho 

 

Atletismo - Velocidade 

D  P NI  I I  E E  A 

Alunos 

Sara, Mariana Salgado, 

Mariana Freire, Laura, 

Isabel, Gonçalo, Érica, 
Clara, Catarina 

Ana Tavares, André, Danilo, 

Bruno, Iuri, Salomé, Fábio, 

Frederico, João, Pedro 

Valente, Daniel, Pedro 

Esperanço, Tiago, Tomás 
Carvalho, Vilma, Ana Pereira, 

Diana, Janice, Clésia 

Tomás Calabaça 

O
b

je
ti

v
o

s 

2ª 

Etapa 

• Apoia ativamente a 

parte anterior do pé. 

• Termina sem desaceleração 

nítida; 

• Inclina o tronco à frente nas 

últimas passadas. 

• Acelera até à velocidade 

máxima. 

Observações: Os alunos não observados foram colocados no nível NI+ ou I devido à facilidade de 

concretização dos objetivos desta matéria para ter nível I. 

Alunos prioritários: Sara, Mariana S., Mariana F., Laura, Isabel, Gonçalo, Érica, Clara, Catarina 

Agentes demonstrativos: Tomás Calabaça, Fábio 

 

Atletismo - Estafetas 

D  P NI  I I  E 

Alunos 

Ana Tavares, Ana Pereira, André, 

Gonçalo, Clara, Isabel, Frederico, Janice, 

Laura, Diana 

Catarina, Danilo, Érica, Mariana Salgado, 

Mariana Freire, Bruno, Salomé, Sara, 

Fábio, João, Pedro Valente, Daniel, Pedro 

Esperanço, Tiago, Tomás Calabaça, 

Tomás Carvalho, Vilma, Clésia, Iuri 

O
b

je
ti

v
o
s 

2ª Etapa 

• Recebe o testemunho em movimento na 

zona de transmissão; 

• Recebe com controlo visual. 

• Recebe o testemunho em movimento na 

zona de transmissão; 

• Recebe sem controlo visual; 

• Entrega-o após sinal sonoro. 

Observações: 

Alunos prioritários: Ana T., André, Gonçalo, Clara, Isabel, Frederico, Janice, Laura 

Agentes demonstrativos: Tomás Calabaça, Fábio, Bruno, Daniel, Danilo, Clésia, Tomás Carvalho, 

Pedro E., Pedro V. 
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Atletismo Lançamento do peso 

D  P NI  I NI  E I  E 

Alunos 

Ana Tavares, André, 

Clara, Danilo, Isabel, 

Mariana Salgado, Mariana 

Freire, Bruno, Iuri, 

Salomé, Fábio, Frederico, 

João, Pedro Valente, 

Pedro Esperanço, Tomás 
Carvalho, Vilma, Ana 

Pereira, Diana, Janice, 

Laura, Clésia, Gonçalo 

Daniel, Érica, Sara 
Catarina, Tiago, Tomás 

Carvalho 

O
b

je
ti

v
o
s 

2ª Etapa 

• Lança o peso com a pega 

correta; 

• Empurra o peso para a 

frente e para cima com 

extensão das pernas e do 

braço. 

• Lança o peso de lado com 

a pega correta; 

• Empurra o peso para a 

frente e para cima com 

extensão das pernas e do 

braço. 

• Mantém o cotovelo 

afastado do tronco; 

• Empurra o peso para a 

frente e para cima com 

extensão total das pernas e 

do braço. 

Observações:  

Alunos prioritários: Ana T., André, Gonçalo, Clara, Isabel, Laura, Mariana S., Mariana F. 

Agentes demonstrativos: Catarina, Tiago, Tomás Carvalho 

 

Atletismo – Salto em comprimento 

D  P NI  I I  E 

Alunos A definir A definir 

O
b

je
ti

v
o

s 

2ª Etapa 

• Realiza a impulsão numa zona de 

chamada; 
• Cai a pés juntos. 

• Realiza a impulsão na tábua de 

chamada; 

• Puxa a perna de impulsão para junto da 
perna livre na fase descendente do voo. 

Observações: Não foi objeto de avaliação inicial. 

Alunos prioritários: A definir 

Agentes demonstrativos: A definir 

 

Badminton 

D  P NI  I PI  PE 

Alunos 

Ana Tavares, André, Clara, Danilo, Isabel, 

Mariana Salgado, Mariana Freire, Bruno, 

Iuri, Salomé, Fábio, João, Vilma, Laura, 

Clésia, Gonçalo, Érica, Sara, Catarina 

Ana Pereira, Daniel, Diana, Frederico, 

Janice, Pedro Esperanço, Pedro Valente, 

Tiago, Tomás Calabaça, Tomás Carvalho 

O
b

je
ti

v
o

s 

2ª Etapa 

• Pega corretamente a raqueta; 
• Assume a posição base defensiva; 

• Executa o Clear. 

• Assume a posição base defensiva; 
• Executa o Lob; 

• Executa o Clear. 

Observações:  

Alunos prioritários: Gonçalo, Clara, Catarina Laura, Mariana S., Mariana F. 

Agentes demonstrativos: Ana P., Daniel, Diana, Frederico, Janice, Pedro E., Pedro V., Tiago, Tomás 

Calabaça, Tomás Carvalho 
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Patinagem 

D  P PI  I I  E 

Alunos 

Ana Tavares, André, Clara, Danilo, Isabel, 

Mariana Salgado, Mariana Freire, Bruno, Iuri, 

Fábio, João, Laura, Clésia, Gonçalo, Érica, 

Sara, Catarina, Frederico, Pedro Esperanço, 

Pedro Valente, Tiago; Daniel, Diana, Salomé, 

Calabaça 

Ana Pereira, Janice, Tomás 

Carvalho, Vilma. 

O
b

je
ti

v
o
s 

2ª Etapa 

• Carrinho; 

• Quatro; 

• Oitos de frente; 

• Oitos de costas; 
• Curva com pés paralelos; 

• Travagem em T; 

• Meia Volta. 

• Meia volta; 

• Quatro de costas; 

• Carrinho com uma perna; 

• Trava em deslize para trás apoiando 

o travão no solo; 
• Águia; 

• Curva com cruzamento de pernas; 

• Saltos a 1 ou 2 pés. 

Observações: Para esta matéria a distribuição dos elementos a trabalhar por etapa será feita de um modo 

mais individualizado, ou seja, a divisão dos objetivos para cada aluno será realizada nas unidades de 

ensino. 

Alunos prioritários: Gonçalo, Clara, Catarina Laura, Mariana S., Mariana F., Érica, Pedro V., Clésia 

Agentes demonstrativos: Ana Pereira, Janice, Tomás Carvalho, Vilma. 

 

Dança - Foxtrot 

D  P NI  I I  E 

Alunos Todos os alunos A definir 

O
b

je
ti

v
o

s 

2ª Etapa 

• Estrutura rítmica: lento, lento, rápido, 

rápido, realizando: 

• Passos progressivos; 

• Passo de canto; 

• Passo de espera enquanto necessário e de 

forma a evitar colisões com os outros. 

• ¼ de volta à direita; 

• ¼ de volta à esquerda. 

Observações: Não foi objeto de avaliação inicial. 

 

3.2. Área da aptidão física 

Vaivém 

D  P Não Apto  Apto Apto  Apto 

Alunos Gonçalo, Laura, Danilo e Iuri 
Todos os alunos exceto Gonçalo, 

Laura, Danilo e Iuri 

O
b

je
ti

v
o

s 

2ª Etapa 

• O aluno realiza, em situação de corrida contínua ações motoras globais de 

longa duração (acima ou igual a cinco minutos), com intensidade moderada a 
vigorosa, sem diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo 

à fadiga e recuperando com relativa rapidez pós esforço 

Observações: Os objetivos apresentados em cada teste são iguais para ambos os grupos 
diagnosticados, para todas as etapas. No entanto a sua operacionalização (exercícios critérios) 

será realizada de forma diferente, de grupo para grupo, e de aluno para aluno, consoante as suas 

capacidades. A base para o trabalho da aptidão física serão os resultados dos testes do 

fitnessgram, podendo ser adaptada caso haja uma evolução notória ao longo das aulas. 
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Abdominais 

D  P Não Apto  Apto Apto  Apto 

Alunos 

Catarina, Clésia, Gonçalo, Isabel, 

João, Laura, Mariana Salgado, 

Danilo, Érica, Iuri, Tomás Calabaça 

Ana Tavares, Ana Pereira, André, 

Bruno, Clara, Daniel, Diana, Fábio, 

Frederico, Janice, Mariana Freire, 

Pedro Esperanço, Pedro Valente, 

Salomé, Sara, Tiago, Tomás 

Carvalho, Vilma 

O
b

je
ti

v
o
s 

2ª Etapa 

• O aluno realiza ações motoras de contração muscular localizada, vencendo 

resistências, de carga fraca ou ligeira com elevada velocidade em cada acão, 

em esforços de duração relativamente prolongada, resistindo a fadiga sem 

diminuição nítida de eficácia. 

Observações: Os objetivos apresentados em cada teste são iguais para ambos os grupos 

diagnosticados, para todas as etapas. No entanto a sua operacionalização (exercícios critérios) 

será realizada de forma diferente, de grupo para grupo, e de aluno para aluno, consoante as suas 

capacidades. A base para o trabalho da aptidão física serão os resultados dos testes do 

fitnessgram, podendo ser adaptada caso haja uma evolução notória ao longo das aulas. 

 

Extensões de braços 

D  P Não Apto  Apto Apto  Apto 

Alunos 

Ana Tavares, André, Bruno, Clara, 

Fábio, Frederico, Mariana Freire, 

Pedro Valente, Salomé, Sara, Tiago, 

Vilma, Catarina, Clésia, Gonçalo, 

João, Laura, Mariana Salgado, 

Danilo, Érica, Iuri, Tomás Calabaça 

Ana Pereira, Daniel, Diana, Isabel, 

Janice, Pedro Esperanço, Tomás 

Carvalho 

O
b

je
ti

v
o

s 

2ª Etapa 

• O aluno realiza ações motoras de contração muscular localizada, vencendo 
resistências, de carga fraca ou ligeira com elevada velocidade em cada acão, 

em esforços de duração relativamente prolongada, resistindo a fadiga sem 

diminuição nítida de eficácia. 

Observações: Os objetivos apresentados em cada teste são iguais para ambos os grupos 

diagnosticados, para todas as etapas. No entanto a sua operacionalização (exercícios critérios) 

será realizada de forma diferente, de grupo para grupo, e de aluno para aluno, consoante as suas 

capacidades. A base para o trabalho da aptidão física serão os resultados dos testes do 

fitnessgram, podendo ser adaptada caso haja uma evolução notória ao longo das aulas. 

 

Extensão do tronco 

D  P Não Apto  Apto Apto  Apto 

Alunos A definir A definir 

O
b

je
ti

v
o
s 

2ª Etapa 

• O aluno realiza ações motoras de contração muscular localizada, vencendo 

resistências, de carga fraca ou ligeira com elevada velocidade em cada acão, 

em esforços de duração relativamente prolongada, resistindo a fadiga sem 

diminuição nítida de eficácia. 

Observações: Os objetivos apresentados em cada teste são iguais para ambos os grupos 

diagnosticados, para todas as etapas. No entanto a sua operacionalização (exercícios critérios) 

será realizada de forma diferente, de grupo para grupo, e de aluno para aluno, consoante as suas 

capacidades. A base para o trabalho da aptidão física serão os resultados dos testes do 

fitnessgram, podendo ser adaptada caso haja uma evolução notória ao longo das aulas. Ainda 
não foi feita a avaliação inicial. 

 

  



Escola Básica 2,3 Eugénio dos Santos   

  

 Miguel Peralta Estágio Pedagógico 2014/2015 

 

12 

 

 

Flexibilidade de ombros 

D  P Não Apto  Apto Apto  Apto 

Alunos 

Ana Tavares, Clésia, Daniel, 

Gonçalo, Mariana Salgado, Mariana 

Freire, Pedro Esperanço, Sara 

André, Bruno, Clara, Fábio, 

Frederico, Pedro Valente, Salomé, 

Tiago, Vilma, Catarina, João, Laura, 

Danilo, Érica, Iuri, Tomás Calabaça, 

Ana Pereira, Diana, Isabel, Janice, 

Tomás Carvalho 

O
b

je
ti

v
o
s 

2ª Etapa 

• O aluno, respeitando as indicações metodológicas específicas do treino de 

flexibilidade (ativa) realiza ações motoras com grande amplitude, a custa de 

elevada mobilidade articular e elasticidade muscular. 

Observações: Os objetivos apresentados em cada teste são iguais para ambos os grupos 

diagnosticados, para todas as etapas. No entanto a sua operacionalização (exercícios critérios) 

será realizada de forma diferente, de grupo para grupo, e de aluno para aluno, consoante as suas 

capacidades. A base para o trabalho da aptidão física serão os resultados dos testes do 

fitnessgram, podendo ser adaptada caso haja uma evolução notória ao longo das aulas. 

 

Senta e alcança 

D  P Não Apto  Apto Apto  Apto 

Alunos A definir A definir 

O
b

je
ti

v
o

s 

2ª Etapa 

• O aluno, respeitando as indicações metodológicas específicas do treino de 

flexibilidade (ativa) realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de 

elevada mobilidade articular e elasticidade muscular. 

Observações: Os objetivos apresentados em cada teste são iguais para ambos os grupos 

diagnosticados, para todas as etapas. No entanto a sua operacionalização (exercícios critérios) 

será realizada de forma diferente, de grupo para grupo, e de aluno para aluno, consoante as suas 

capacidades. A base para o trabalho da aptidão física serão os resultados dos testes do 
fitnessgram, podendo ser adaptada caso haja uma evolução notória ao longo das aulas. Ainda 

não foi feita a avaliação inicial. 

 

3.3. Área dos conhecimentos 

Conhecimentos 

D  P Não Apto  Apto Apto  Apto 

Alunos 
Todos os alunos exceto o Pedro 

Esperanço 
Pedro Esperanço 

O
b

je
ti

v
o
s 

2ª Etapa 

• Identificar as capacidades físicas: Resistência, Força, Velocidade, 

Flexibilidade, Agilidade e Coordenação (Geral), de acordo com as 

características do esforço realizado; 

• Interpretar as principais adaptações do funcionamento do seu organismo 

durante a atividade física, tais como, frequência cardíaca, frequência 
respiratória e sinais exteriores de fadiga, relacionando-os com as funções 

cardiorrespiratórias, cardiovascular e músculo-articular. 

Observações:  

 

4. Estratégias de ensino 

Neste ponto são descritas e justificadas algumas estratégias de ensino a utilizar 

ao longo da segunda etapa. 
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4.1. Formação de grupos 

O critério principal para a formação de grupos é a homogeneidade (grupos de 

nível) para as matérias que envolvam jogo, como o basquetebol, o andebol, o futebol, o 

voleibol e o badminton. 

No caso dos jogos desportivos coletivos existem grupos que necessitam de 

trabalho técnico e tático básico, para depois poderem evoluir para situação de jogo. 

Assim sendo, serão realizados exercícios critério ou jogo reduzido com objetivos 

específicos para esse nível. Outros grupos de nível têm de trabalhar objetivos que 

apenas são possíveis de concretizar em situação de jogo. Assim, o agrupamento por 

níveis permitirá que o jogo seja fluido e motivante para os alunos, tentando alcançar os 

objetivos propostos. 

Nas matérias em que existe um emparelhamento de alunos (voleibol e 

badminton), optei por emparelhar os alunos por grupo de nível, pois, embora 

compreenda as vantagens de grupos heterogéneos e da “tutoria” por alunos mais 

evoluídos, considero que não tenho alunos suficientemente desenvolvidos para poderem 

servir de exemplo e de “tutores” dos menos evoluídos. Assim, sempre que possível, os 

grupos serão organizados consoante o seu grupo de nível, para que os alunos, em 

conjunto consigam, trabalhar objetivos semelhantes definidos para esta etapa. 

Sempre que possível ou necessário a formação de grupos terá em conta, a 

disciplina, a agenda social dos alunos e a prevenção de comportamentos fora de tarefa. 

 

4.2. Estilos de ensino 

Durante esta etapa recorrerei aos estilos de ensino comando, tarefa, recíproco e 

autoavaliação. 

O estilo de ensino comando, apenas será utilizado essencialmente no aquecimento 

durante a mobilização articular e na primeira aula de dança que será monotemática. A 

mobilização articular será semelhante em todas as aulas, com o objectivo dos alunos a 

interiorizarem e poderem posteriormente serem autónomos nesta tarefa. A partir do 

momento em que os alunos fiquem autónomos, eu deixarei de utilizar o estilo comando 

para esta tarefa. 

O estilo de ensino tarefa será o mais frequente. As aulas estarão organizadas por 

estações, e no início da aula durante a instrução inicial o funcionamento das estações 

será explicado e os grupos iniciais organizados. A partir desse momento os alunos terão 
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a liberdade para tomar algumas decisões sobre a sua actividade. Em todas as estações 

estarão afixadas as tarefas a realizar por grupo de nível ou por aluno. Assim, terei a 

liberdade de circular pelas estações não tendo de informar os alunos sobre o que têm de 

fazer. 

O ensino recíproco será utilizado em matérias individuais e mais técnicas que 

permitam um aluno facilmente observar outro. Neste estilo os alunos serão, dentro do 

próprio grupo, emparelhados e um assumira a responsabilidade pela avaliação da 

prestação do outro. Assim, espera-se que o aluno comece a interiorizar melhor as 

componentes críticas que tem de trabalhar para cada elemento e compreenda o que tem 

de melhorar. 

O estilo de ensino autoavaliação será utilizado, à semelhança do ensino recíproco, 

com o intuito do aluno interiorizar as suas dificuldades e os seus pontos fortes de modo 

a poder trabalhar com um enfoque mais específico, interiorizando também as 

componentes críticas de cada matéria em que este estilo seja utilizado. 

 

4.3. Estratégias de intervenção pedagógica 

Durante esta etapa serão desenvolvidas algumas estratégias que permitam 

melhorar a minha intervenção pedagógica. As mais importantes dessas estratégias são 

apresentadas de seguidas: 

 Realizar o resumo da aula antes da sua lecionação; 

 Ajustar os grupos de trabalho para cada aula (se necessário); 

 Planear que alunos serão utilizados para demonstrar e questionar, para garantir 

que todos os alunos passam por essas situações; 

 Elaborar fichas de apoio para cada estação; 

 Elaborar fichas de heteroavaliação e autoavaliação; 

 Gravar um CD com músicas a utilizar nas aulas destinadas a trabalhar a 

condição física; 

 Realizar um plano alternativo para cada unidade de ensino, para quando não 

for possível realizar a aula no exterior devido às condições climatéricas. 

 

5. Avaliação 

5.1. Avaliação formativa 
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Sendo que esta etapa sucede a avaliação inicial, no seu início serão afixados os 

grupos de nível para as matérias abordadas e os objetivos a trabalhar. 

Em todas as aulas, durante o recorrer das aulas, será feita a avaliação formativa 

dos alunos através da recolha de informação e posterior reajuste dos grupos de trabalho, 

das fichas de apoio e dos objetivos a trabalhar. Também, durante as aulas procurarei 

sempre informar os alunos acerca da sua evolução, quer seja individualmente, por grupo 

de nível ou para a turma. Ainda assim, a terceira aula de cada espaço para cada UE 

desta etapa terão como prioridade a recolha de dados para a avaliação formativa. 

Para além da avaliação formativa realizada pelo professor, existem estilos de 

ensino que permitem a realização de uma avaliação formativa das aprendizagens por 

parte dos alunos: estilo de ensino recíproco e estilo de ensino autoavaliação. Assim, 

serão construídas fichas de heteroavaliação e de auto-avaliação, a serem preenchidas 

pelos alunos. As fichas de autoavaliação e heteroavaliação serão aplicadas nas aulas 

finais de cada UE. Nesta etapa a autoavaliação e heteroavaliação serão apenas aplicadas 

a matérias individuais, para facilitar a observação por parte dos alunos. Em etapas 

posteriores as matérias colectivas poderão ser também objecto de autoavaliação ou 

heteroavaliação. 

A avaliação formativa da área dos conhecimentos será realizada através da 

realização de uma ficha de trabalho em grupo sobre o tema Capacidades físicas e 

adaptação do organismo ao esforço. Para tal, os alunos serão informados sobre a 

realização da ficha e do tema, através de uma informação (em papel) que levarão para 

casa, no dia 28 de outubro de 2014 e terão de entregar a primeira versão a 18 de 

novembro de 2014. As fichas serão corrigidas por mim e entregues dia 25 de novembro 

para os alunos melhorarem e entregarem a segunda versão no dia 16 de dezembro de 

2014, para avaliação sumativa da área dos conhecimentos. 

Os alunos que não realizarem a aula preencherão fichas de registo sobre as 

prestações dos alunos em determinada matéria ou as fichas de heteroavaliação dos 

colegas, caso seja aula com tarefas de heteroavaliação. Assim, o aluno tem a 

oportunidade, mesmo não fazendo a aula, de interiorizar os objetivos a serem tratados 

na UE e etapa e aprender as componentes críticas de cada um. As matérias observadas 

pelos alunos que não realizam a aula serão definidas por mim e acompanhadas por 

fichas de registo perviamente realizadas. 
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5.2. Avaliação sumativa 

Para a avaliação sumativa dos alunos para o primeiro período escolar serão 

utilizados todos os registos elaborados até ao momento, nas grelhas de registo, uma vez 

que o fim da segunda UE coincide como o fim do primeiro período escolar. Os registos 

elaborados têm como base orientadora o documento protocolo de avaliação sumativa 

do Agrupamento de Escolas Rainha Dona Leonor. Os resultados serão calculados de 

acordo os critérios presentes nos critérios de avaliação da disciplina de Educação 

Física, para o 7º ano de escolaridade, por forma a atribuir uma classificação. 

A avaliação sumativa da área dos conhecimentos será realizada através da 

realização de uma ficha de trabalho (como descrito no ponto acima). 

 

6. Prioridades de formação 

Considerando, a experiencia e conhecimento adquirido nos processos de 

planeamento, avaliação e condução, durante a primeira etapa (avaliação inicial) existem 

alguns aspetos que devem ser trabalhados, com o objetivo de melhorar o processo de 

ensino e de aprendizagem. Esses aspectos são seguidamente apresentados por dimensão. 

 

6.1. Dimensão organização 

 Cumprir com o tempo, planeado previamente, destinado a cada rotação; 

 Garantir que as transições entre estações sejam realizadas de forma 

organizada; 

 Controlar e organizar a arrumação do material. 

 Controlar a turma à distância 

 

6.2. Dimensão instrução 

 Fornecer toda a informação necessária aos alunos durante a instrução; 

 Fornecimento de feedbacks à distância e controlo à distância; 

 Fechar o ciclo de feedback; 

 Frisar regras de gestão da aula e de segurança; 

 Realçar as componentes críticas de cada atividade/elemento; 

 Garantir a atenção dos alunos. 

 

6.3. Dimensão relacional 
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 Garantir o empenhamento na tarefa, principalmente para os 

alunos/grupos que demonstram menos interesse; 

 Dar sempre objetivos para os alunos perseguirem. 

 

6.4. Dimensão disciplina 

 Garantir silêncio durante a instrução; 

 Controlar os comportamentos desviantes; 

 Ter em conta os comportamentos dos alunos na formação de grupos 

(para além do seu nível). 

 


