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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS S. JOÃO DO ESTORIL 

Escola Secundária de S. João do Estoril 

20010/2011 
 
 

Data: 02.03.2011 

Plano de Aula 
 

 
 

Aula Número: 40 

Unidades de Ensino:  
Capacidades Motoras Condicionais e Coordenativas; Dança Tradicional Portuguesa; Ginástica de Solo 

Espaço:  Interior Direito Turma/Ano: 11.4             Nº de alunos:  20 
 

Material 
 

 Rolo de ginástica de solo 
 6 Tapetes de ginástica de solo  
 4 Halteres 
 1 Step 

 2 Bolas Medicinais 
 CD de Danças Tradicionais 
 CD de Música (Aquecimento) 

 

Objectivos Operacionais: 
1. Circuito de Ginástica de Solo 
1.1. Os alunos, passando pelas 4 estações do circuito, realizam elementos gímnicos de nível Introdução e nível 
Elementar (os exercícios devem ser realizados a par, de forma a que um dos alunos possa ajudar se houver 
necessidade) 
2. Circuito de Preparação Física 
2.1. Os alunos, passando pelas 6 estações do circuito, realizam exercícios incidindo no desenvolvimento da força 
e da flexibilidade, capacidades fundamentais para o bom desenvolvimento da ginástica de solo. 
3. Dança Tradicional Portuguesa 
3.1. Malhão: Os alunos a par dançam o Malhão do Douro, predominando o passe serrar simples no lugar e o 
passo malhão a trocar de lugar com o par. 
3.2. Sr. Vinho: Os alunos a par dançam 2 coreografias tradicionais, (uma coreografia elaborada pela Profª 
Margarida Moura e outra coreografia elaborada por um grupo de trabalho numa formação de Dança), ambas as 
coreografias com a música Sr. Vinho, (Fado de Amália Rodrigues, cantado por Mariza), privilegiando os passos 
serrar e malhão.  

 

Sequência das Tarefas Condições Realização/Esquema Critério de Êxito 
 

Duração 

1. Instrução Inicial 
1.1. Apresentação da aula - Explicação dos 
objectivos da sessão e forma como se 
enquadram na organização da aula. 
1.2. Descrição da organização da aula. 
1.3. Critérios de êxito para a aula. 
1.4. Referência às regras de segurança. 
1.5.Questionamento de eventuais dúvidas. 

Os alunos estão colocados em 
frente ao professor, de modo a 
que este tenha todos os alunos 
no seu ângulo de visão, atentos 
à informação transmitida. 
A linguagem utilizada pelo 
professor é clara e breve 
O professor dá uma explicação 
sucinta dos exercícios, e 
questiona eventuais dúvidas.  

Atenção à instrução. 
 

5' 
…… 

         5' 

Sequência das Tarefas 
Condições 
Realização 

Critério de Êxito 
 

Duração 

 
Transição 

 
Mobilização rápida para o local de prática. 

30'' 
…… 

 5' 30'' 

2. Aquecimento Articular e Cárdio-
Vascular 
2.1. Corrida Continua 
2.2. Aquecimento articular específico, com  
corrida alternada e execução de diversos 
movimentos articulares. 

Mobilização 
cárdio-vascular e 

articular  

Criação de um bom clima de 
aula. 
Activação Cárdio-Respiratória. 

10' 
…… 

 15' 30'' 

 
Transição 

 
Mobilização rápida para o local de prática. 

30'' 
…… 
 16'  
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Sequência das Tarefas Condições Realização Critério de Êxito 
 

Duração 

3. Circuito de 
Ginástica de solo 

Os alunos realizam com fluidez, 
destrezas gímnicas: 
1. Rolamentos 
Rol. Frente pernas Afastadas; 
Rol. Fr. c/membro flectido e ½ volta 
Rol. Retg. pernas Unidas e Estendidas; 
Rol. Retaguarda pernas Afastadas; 
2. Apoio Facial Invertido 
Pino subindo o espaldar e Rol. Frt. 
Tesouras 
Pino partindo de carrinho de mão 
Pino com Rol. Frt. c/ ajuda colega 
3. Elementos de Flexibilidade 
Ângulo c/membros flectidos e extensão 

Ponte 
4. “Pino” de Cabeça  
(Quadro em Anexo) 

1. Rolamentos à frente: 
Fecho do tronco 
Repulsão de membros superiores 
Impulsão de membros inferiores 
Abertura 
1.1. Rolamentos à Retaguarda: 
Repulsão de membros superiores 
Antepulsão 
Fecho do tronco 
Abertura 
2. Apoio Facial Invertido 
Mãos largura dos ombros 
Cabeça lenvantada , olhar p/ Frt 
Membros sup. em extensão 
Implusão dos M. Inferiores 
Implusão dos M. Superiores 
Fecho e Abertura 
3. Elementos Flexibilidade 
Ângulo: M. Superiores Extensão 
M. Inferiores em extensão e 
flexão plantar 
Ãngulo igual ou inferior a 90º  
Tronco direito, cabeça levantada 
Ponte: M. Sup./Inf. em extensão 
Palmas das mãos viradas p/Frt e 
apoiadas no solo 
Ombros em linha prependicular 
ou atrás ao apoio das mãos no 
solo. 
4. Pino de Cabeça: 
Partir da posição de deitado 
ventralmente 
Apoiar a testa (Triângulo c/mãos) 
Começar por subir a bacia 
Empurrar solo c/M. Superiores 

60' 
…… 
 76' 

4. Circuito de 
Preparação Física 

1. Cangurus 
2. Flexões braços apoio facial/dorsal  
3. Saltos a pés juntos e troca passo 
4. Dorsais e Lombares 
5. Flexão tronco Ft./variantes de vela 
6. Abdominais 
 
(Quadro em Anexo) 

Correcção na execução 
Contracção muscular localizada 
Elevada mobilidade articular e 
elasticidade muscular 
Cumprimento do número de 
repetições de cada exercício 
 

5. Dança Tradicional 
Portuguesa 

Malhão do Douro com formação 
Inicial: Filas simples faciais –laterais  
Coreografia Tradicional Sr. Vinho 
com formação Inicial: Filas Simples 
Lateral – lateral sentido inverso 
(Marias à dta dos Manéis)   
Coreografia Tradicional Sr. Vinho  
Com formação Inicial: filas mistas 
laterais – faciais (virados para o Prof.)  
 
Dança integrada no género 
coreográfico Malhão, onde predomina 
o passo Serrar e o Passo Malhão, a 
trocar de lugar com o par.  
 

Leveza na execução sendo os 
passos realizados de forma pouco 
acentuada. 
 
Estrutura Ritmica é sempre a 
mesma 1e2e(3 apoios sequênciais 
e alternados seguido de 1 para o 
mesmo apoio, “pé coxinho” 
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Sequência das Tarefas Condições Realização Critério de Êxito 
 

Duração 

 
Transição 

 
Mobilização rápida para o local de prática. 

30'' 
…… 

76' 30'' 

6.Retorno à Calma  
Alunos de pé em frente ao professor 

realizam alongamentos  
 

Alongamento eficaz dos segmentos 
solicitados  

 

3' 
…… 

79' 30'' 

Informação Final 

Os alunos estão colocados em frente 
ao professor, de modo a que este 
tenha todos os alunos no seu ângulo 
de visão, atentos à informação 
transmitida. 
A linguagem utilizada pelo professor é 
clara e breve. 
O professor questiona eventuais 
dúvidas.  

Atenção à informação. 
 

30'' 
…… 
 80' 

Observações:  
1. Os alunos que não realizam a parte prática da aula cooperam nas situações de aprendizagem e de 
organização, bem como na montagem do material. 
 

Grupos de Trabalho 

Ana + Gonçalo  
Inês Martins + Bernardo Oliveira 
Ana + Danu  
Beatriz + Pedro  
 

Sara + António M. 
Francisca + Bernardo Macedo 
Caetano + Teresa Gomes 

Teresa + Nuno  
Marta + João  
Bruna + António C. 
 

 


