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Experiência de horário completo 

 

Caracterização 

A experiência de horário completo será realizada na semana de 2 de março de 

2015 a 6 de março de 2015. 

Durante essa semana serei responsável pela lecionação de aula a 6 turmas 

distintas, lecionação do desporto escolar do núcleo de perícias e corridas em patins, 

lecionação da aula de Formação Cívica da turma 7ºE e pelo trabalho de direção de 

turma da turma 7ºE. 

As turmas às quais lecionarei as aulas de Educação Física são: 5ºC; 5ºF; 6ºE; 

6ºL; 7ºE; 8ºA. 

 

Tempo 
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Turma Espaço Turma Espaço Turma Espaço Turma Espaço Turma Espaço 

08h15 

09h00 
8ºA PP   6ºE PS   6ºE GA 

09h00 

09h45 
8ºA GC   6ºE PP     

10h00 

10h45 
5ºF PS 5ºC GA     7ºE GA 

10h45 

11h30 
  5ºC PS/GC     7ºE PP 

11h45 

12h30 
  7ºE PS   5ºC PP   

12h30 

13h15 
DE PS         

13h30 

14h15 
          

14h15 

15h00 
  DE GA   DE GA DT ----- 

15h15 

16h00 
6ºL GA   5ºF PP 8ºA GA   

16h00 

16h45 
6ºL PP DT ----- 5ºF GA     

17h00 

17h45 
  FC Sala 10   6ºL PS   

17h45 

18h30 
          

 Legenda: 

DE – Desporto Escolar 

FC – Formação Cívica 

GA – Ginásio A 

GC – Ginásio C 

PP – Pátio Principal 

PS – Pátio Superior 

 

Professor1 

Professor 2 

Professor 3 

Professor 4 

Miguel Peralta 
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Aulas, matérias e objetivos 

Neste ponto são apresentadas as matérias a lecionar para cada turma e os seus 

objetivos. Não constam neste documentos os planeamentos respetivos à turma do 7ºE e 

ao núcleo de desporto escolar de perícias e corridas em patins. 

 

5ºC – Professora Teresa 

Terça-feira 

Ginásio A 

Matéria Objetivos 

Patinagem 
 Deslize; 

 Cair e levantar. 

Pátio Superior/Ginásio C 

Matéria Objetivos 

Aptidão física  Desenvolvimento da resistência. 

Regadinho 

 A “Maria” a “gingar” a bacia no “passo de passeio”; 

 Inicia o “passo saltado cruzado” com a perna direita a cruzar 

pela frente e juntando-se os pés ao oitavo tempo, enquanto 

os membros superiores oscilam em oposição aos membros 

inferiores; 

 Realiza o “passo saltitado” com impulsão e recepção no 

mesmo pé, e as trocas com o braço dado em oposição. 

 

Quinta-feira 

Pátio Principal 

Matéria Objetivos 

Aptidão física  Desenvolvimento da resistência. 

Basquetebol 

Em jogo sem drible: 

 Técnica individual (passe, receção e lançamento); 

 Desmarcação. 

Barreiras e pequenos 

obstáculos 

 Transpõem pequenos obstáculos com fluidez; 

 Iniciação à corrida de barreiras. 

Futebol 

Em jogo: 

 Técnica individual (passe, receção, condução e remate); 

 Desmarcação. 
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5ºF – Professora Simone 

Segunda-feira 

Pátio Superior 

Matéria Objetivos 

Patinagem 

 Deslize; 

 Carrinho; 

 Oitos. 

Basquetebol 

Em jogo: 

 Técnica individual (passe, receção, drible e lançamento); 

 Desmarcação. 

Regadinho 

(ALTERNATIVO) 

 A “Maria” a “gingar” a bacia no “passo de passeio”; 

 Inicia o “passo saltado cruzado” com a perna direita a cruzar 

pela frente e juntando-se os pés ao oitavo tempo, enquanto 

os membros superiores oscilam em oposição aos membros 

inferiores; 

 Realiza o “passo saltitado” com impulsão e recepção no 

mesmo pé, e as trocas com o braço dado em oposição. 

 

Quarta-feira 

Pátio Principal 

Matéria Objetivos 

Basquetebol 

Em jogo: 

 Técnica individual (passe, receção, drible e lançamento); 

 Desmarcação. 

Barreiras e pequenos 

obstáculos 

 Transpõem pequenos obstáculos com fluidez; 

 Iniciação à corrida de barreiras. 

Ginásio A 

Matéria Objetivos 

Ginástica de 

aparelhos - Boque 

 Salto ao eixo; 

 Salto entre mãos; 

 Cambalhota à frente. 

Ginástica de solo 

Em circuito: 

 Cambalhota à frente; 

 Cambalhota atrás; 

 Cambalhota à frente pernas afastadas; 

 Pino para o espaldar; 

 Ponte; 

 Vela; 

 Roda na cabeça no plinto. 

 

  



4 

Miguel Peralta – Estágio Pedagógico 2014/2015 

6ºE – Professor Luís 

Quarta-feira 

Pátio Superior 

Matéria Objetivos 

Patinagem 

 Deslize; 

 Carrinho; 

 Oitos. 

Basquetebol 
Em circuito: 

 Técnica individual (passe, receção, drible e lançamento). 

Pátio Principal 

Matéria Objetivos 

Barreiras e pequenos 

obstáculos 

 Transpõem pequenos obstáculos com fluidez; 

 Iniciação à corrida de barreiras. 

Estafetas 

Em exercício critério: 

 Passagem do testemunho na zona de transmissão com 

controlo visual. 

Andebol 

Em jogo sem drible: 

 Técnica individual (passe, receção e remate); 

 Desmarcação. 

 

Sexta-feira 

Ginásio A 

Matéria Objetivos 

Voleibol 

Em situação 1x1 ou 2x2: 

 Toque de dedos; 

 Toque de sustentação. 

Conhecimentos  Realização da ficha escrita de conhecimentos. 
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6ºL – Professora Simone 

Segunda-feira 

Ginásio A 

Matéria Objetivos 

Ginástica de 

aparelhos - Boque 

 Salto ao eixo; 

 Salto entre mãos; 

 Cambalhota à frente. 

Ginástica de solo 

Em circuito: 

 Cambalhota à frente; 

 Cambalhota atrás; 

 Cambalhota à frente pernas afastadas; 

 Pino para o espaldar; 

 Ponte; 

 Vela; 

 Roda na cabeça no plinto. 

Voleibol 

Em situação 1x1: 

 Toque de dedos; 

 Toque de sustentação. 

Pátio Principal 

Matéria Objetivos 

Futebol 

Em jogo: 

 Técnica individual (passe, receção, condução e remate); 

 Desmarcação. 

Barreiras e pequenos 

obstáculos 

 Transpõem pequenos obstáculos com fluidez; 

 Iniciação à corrida de barreiras. 

 

Quinta-feira 

Pátio Superior 

Matéria Objetivos 

Patinagem 

 Deslize; 

 Carrinho; 

 Oitos. 

Basquetebol 

Em jogo: 

 Técnica individual (passe, receção, drible e lançamento); 

 Desmarcação. 
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8ºA – Professor Pedro 

Segunda-feira 

Pátio Principal 

Matéria Objetivos 

Barreiras 
 Transpõem barreiras com ritmo de três passadas sem 

desaceleração. 

Futebol 

Em jogo: 

 Técnica individual (passe, receção, condução e remate); 

 Desmarcação; 

 Ocupação racional do espaço; 

 Defesa individual. 

Andebol 

Em jogo sem drible: 

 Técnica individual (passe, receção e remate); 

 Desmarcação; 

 Ocupação racional do espaço; 

 Defesa à zona. 

Ginásio C 

Matéria Objetivos 

Sariquité 

 Eleva os calcanhares à retaguarda no “ passo corrido”, 

finalizando com acentuação forte nos últimos dois apoios; 

 Cruza atrás o calcanhar no “passo saltado lateral”, com 

batimentos fortes nos últimos dois apoios; 

 Realiza os “rodopios” (individuais ou com o par) em passe 

de corrida rápido, finalizando com batimento forte nos dois 

últimos apoios. 

 

Quinta-feira 

Ginásio A 

Matéria Objetivos 

Sariquité 

 Eleva os calcanhares à retaguarda no “ passo corrido”, 

finalizando com acentuação forte nos últimos dois apoios; 

 Cruza atrás o calcanhar no “passo saltado lateral”, com 

batimentos fortes nos últimos dois apoios; 

 Realiza os “rodopios” (individuais ou com o par) em passe 

de corrida rápido, finalizando com batimento forte nos dois 

últimos apoios. 

 

 

 


