
Experiência de 1º ciclo – 1ºB 

 

Aula 1 

Data: 23/02/2015 

Local: Campo exterior da EB/JI Santo António 

Objetivos: Desenvolvimento das habilidades motoras básicas (correr; saltar; manipulação; equilíbrio; coordenação) 

Aula TT TP Tarefa/Descrição Organização Objetivos 
Estilos de 

ensino 
Observações 

1 15 15 

Instrução: 
O meu nome é professor Miguel e hoje vou dar-vos uma aula. Primeiro quero que cada menino vá para 
dentro de um arco. Vamos agora ver quem consegue fazer aquilo que eu disser.  

 

Saltos e manipulação de arcos: 
1. Saltar dentro do arco agachando e tocando com as mãos no chão (2’); 
2. Saltar para dentro e fora do arco para a frente e para trás (2’); 
3. Saltar para dentro e fora do arco para a esquerda e para a direita (2’); 
4. Rodar o arco à volta da cintura (2’); 
5. Saltar à corda com o arco (2’); 
6. Rodar o arco no chão e saltar para dentro dele (2’). 

Alunos espalhados 
pelo campo. 

Ativação muscular; 
Manipulação. 

Comando 26 arcos 

1 

25 10 

Instrução: 
Vamos jogar à apanhada vai começar a equipa “A” a apanhar e os outros todos vão fugir. Quem for 
apanhado tem de ficar parado (congelado) e para ser salvo o colega tem de lhe dar um abraço. 
 

Jogo da apanhada (gela e salva): 
1. Grupo 1 (2’) 

2. Grupo 2 (2´) 
3. Grupo 3 (2’) 
4. Grupo 4 (2’) 

Alunos organizados 
em 4 equipas; 
Meio-campo. 

Locomoção; 
Perceção espácio-
temporal. 

Tarefa 
18 coletes 
(6+6+6) 

35 10 

Instrução: 
Agora vamos fazer umas corridas entre equipas até ao fundo do campo e voltar e passar ao colega para ser 
a vez dele. 
 

Corridas em estafetas: 
1. Corrida simples com lenço (2’); 
2. Corrida passando o lenço à volta do tronco (2’); 
3. Corrida passando o lenço por baixo das pernas (2’); 
4. Corrida com lenço preso entre as pernas (2’); 

Alunos organizados 
em 4 equipas; 
Linha lateral a linha 
lateral do campo. 

Locomoção; 
Coordenação. 

Tarefa 

18 coletes 

(6+6+6); 
4 lenços 



Aula TT TP Tarefa/Descrição Organização Objetivos 
Estilos de 

ensino 
Observações 

1 40 5 

Instrução: 
Vamos fazer agora o jogo do rei manda, têm todos de fazer o que eu disser senão perdem. 
 

Jogo do rei manda: 
1. Afastar as pernas e tocar com as mãos no chão; 

2. Puxar uma perna e equilibrar; 
3. Puxar uma perna e saltar ao pé-coxinho; 
4. Puxar a outra perna; 
5. Puxar uma perna e saltar ao pé-coxinho; 
6. Fechar os olhos e subir os braços; 
7. Inspirar pelo nariz, expirar pela boca. 

Alunos espalhados 
pelo campo. 

Retorno à calma; 

Coordenação; 
Equilíbrio. 

Comando  

 

  



Aula 2 

Data: 26/02/2015 

Local: Campo exterior da EB/JI Santo António 

Objetivos: Desenvolvimento das habilidades motoras básicas (correr; saltar; manipulação; equilíbrio; coordenação) 

Aula TT TP Tarefa/Descrição Organização Objetivos 
Estilos de 

ensino 
Observações 

2 10 10 

Instrução: 
Vamos continuar com as aulas de educação física. Primeiro quero que cada menino vá para dentro de um 
arco. Vamos agora ver quem consegue fazer aquilo que eu disser.  

 

Saltos e manipulação de arcos: 
1. Rodar o arco à volta da cintura (2’); 
2. Saltar à corda com o arco (2’); 
3. Rodar o arco no chão e saltar para dentro dele (2’); 

Alunos espalhados 
pelo campo. 

Ativação muscular; 
Manipulação. 

Comando 26 arcos 

2 

20 10 

Instrução: 
Vamos fazer um jogo de habilidades. Cada menino tem de imitar o exercício que eu fizer. 
 

Saltos em arcos: 
1. Um pé em cada arco alternado 2x (2’); 
2. Saltar a dois pés 2x (2’); 
3. Saltar de um pé para dois pés e de dois pés para um pé 2x (2’); 
4. Saltar ao pé-coxinho 2x (2’). 

Alunos organizados 
em 4 equipas; 
Linha lateral a linha 
lateral do campo. 

Ativação muscular; 
Saltos. 

Tarefa 24 arcos 

30 10 

Instrução: 
Vamos fazer corridas entre equipas até ao fundo do campo e voltar e passar ao colega para ser a vez dele. 
 

Corridas em estafetas: 
1. Corrida simples com lenço (2’); 
2. Corrida passando o lenço à volta do tronco (2’); 
3. Corrida passando o lenço por baixo das pernas (2’); 
4. Corrida com lenço preso entre as pernas (2’); 

Alunos organizados 
em 4 equipas; 
Linha lateral a linha 
lateral do campo. 

Locomoção; 
Coordenação. 

Tarefa 
4 lenços; 

Marcadores. 

2 40 10 

Instrução: 
Vamos fazer agora o jogo do rei manda, têm todos de fazer o que eu disser senão perdem. 
 

Jogo do rei manda: 
1. Afastar as pernas e tocar com as mãos no chão; 

2. Puxar uma perna e equilibrar; 
3. Puxar uma perna e saltar ao pé-coxinho; 
4. Puxar a outra perna; 
5. Puxar uma perna e saltar ao pé-coxinho; 
6. Fechar os olhos e subir os braços; 
7. Inspirar pelo nariz, expirar pela boca. 

Alunos espalhados 
pelo campo. 

Retorno à calma; 

Coordenação; 
Equilíbrio. 

Comando  

 

 


