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1 Balanço da 2ª Etapa 

Após a conclusão da 2ª Etapa, importa fazer referência a certos aspetos da mesma. 

Assim, e em primeiro lugar torna-se importante aferir o grau de consecução dos 

objetivos assim como a adequação do planeamento realizado e as respetivas alterações. 

No que diz respeito ao grau de consecução dos objetivos, a etapa anterior tinha como 

grande objetivo recuperar os alunos nas matérias consideradas prioritárias (mesmo 

tendo em consideração as alterações realizadas ao nível do diagnóstico e prognóstico 

bem como da redefinição das matérias prioritárias). Deste modo, as Unidade de Ensino 

(U.E.) respeitantes desta etapa direcionaram-se claramente para a consecução deste 

objetivo mesmo com a introdução de algumas matérias consideradas não prioritárias. 

Dentro dos objetivos previstos para as matérias prioritárias constata-se uma clara 

evolução dos alunos nas mesmas, destacando-se vários pontos positivos nas matérias de 

andebol, atletismo (salto em altura e salto em comprimento), ginástica de solo e até 

mesmo ao nível da dança. Por outro lado, dadas as alterações de planeamento que 

surgiram de forma imprevista (devido a condições meteorológicas que impedissem o 

correto funcionamento da aula), destaca-se uma evolução bastante positiva dos alunos 

ao nível do voleibol, mesmo não se constituindo como uma matéria prioritária. 

Ao nível do andebol, os objetivos para o nível introdutório prendiam-se com os 

conceitos básicos de jogo de desmarcação e finalização em apoio, assim como a 

marcação e a interceção da bola. Apesar da existência de várias lacunas técnicas os 

alunos deste nível já possuem uma noção mínima destes conceitos, sendo de destacar a 

ocupação do espaço de jogo que permita a circulação de bola. Com os grupos do nível 

elementar, pretendeu-se o desenvolvimento destes conceitos mas de uma forma mais 

interligada com o jogo da própria equipa, caraterizando-se por uma maior complexidade 

das ações. Dentro destes mesmos grupos, apenas torna-se necessário aprofundar as 

ações de penetração. 

Dentro do voleibol, para os grupos de menor nível pretendia-se desenvolver melhorias 

essencialmente ao nível técnico, nomeadamente das técnicas base. Com o grupo 3 

(grupo de menor nível) foram criadas situações que permitissem o desenvolvimento 

destas mesmas técnicas em contextos com poucas interferências, ou seja, situações mais 

isoladas. Ao nível do trabalho do grupo 2 (grupo intermédio), pretendeu-se o 

desenvolvimento técnico de forma mais interligada com o jogo básico (situações de 
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1x1). No grupo de maior nível pretendeu-se o desenvolvimento do jogo coletivo 

baseado em três toques por equipa. Todos estes objetivos foram cumpridos dentro desta 

etapa para esta matéria. 

Ao nível do basquetebol, outra das matérias consideradas prioritárias, e à qual foi 

atribuída grande importância nesta etapa, também se verificou um desenvolvimento 

positivo dos alunos, nomeadamente no que diz respeito à ocupação racional do espaço e 

da criação de linhas de passe. Um aspeto que importa realçar nos grupos de menor nível 

prende-se com o enquadramento ofensivo, ou seja, no momento em que recebe a bola, 

enquadrar-se com o cesto para ver se tem possibilidade de lançamento. 

A ginástica (tanto de solo como de aparelhos) constituiu-se como uma matéria 

prioritária, tendo um desenvolvimento capital nas aulas lecionadas ginásio. Neste aspeto 

há a destacar, essencialmente, a evolução dos alunos do grupo de menor nível. De facto 

neste grupo, vários alunos conseguiram realizar pela primeira vez alguns dos elementos 

propostos, o que se constitui como um fator extremamente positivo. Nos grupos de 

maior nível, também foi possível observar uma evolução significativa sendo por vezes 

necessário aumentar o nível de dificuldade das tarefas de forma a tornar-se desafiante 

para os mesmos. 

Ao nível da dança, o trabalho desenvolvido já permite a interligação de alguns passos 

do Cha-cha-cha. As grandes dificuldades ainda sentidas nesta matéria prendem-se com a 

noção de ritmo da música assim como o estigma estabelecido por alguns alunos face a 

esta matéria. 

Uma descrição mais pormenorizada de cada uma das matérias será efetuada no balanço 

da 3ª U.E. 

Apesar da evolução observada nos alunos, esta nem sempre decorreu de acordo com o 

planeamento realizado, nomeadamente nas estruturas mais pequenas do planeamento (as 

U.E.). Assim, em algumas situações, não foi possível avançar para determinados 

objetivos da U.E. seguinte, dado que os objetivos da U.E. anterior ainda não tinham sido 

totalmente apreendidos, podendo interferir negativamente com as aprendizagens dos 

alunos. Deste modo, existiu a preocupação em não avançar para esses mesmos objetivos 

até que os anteriores estivessem consolidados. De forma complementar, o processo de 

avaliação formativa, permitiu aferir sobre o grau de consecução dos objetivos propostos 

para cada U.E.. Desta forma, tornou-se possível averiguar a evolução do próprio aluno, 

assim como do respetivo grupo de trabalho. Esta situação permitiu a reformulação, 

somente em alguns casos, de alguns grupos de trabalho, assim como auxiliou o 
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professor na tomada de decisão de avançar nos objetivos ou de consolidar os anteriores. 

De facto, a ferramenta de avaliação formativa utilizada, pareceu-me bastante útil sobre 

dois pontos de vista distintos: o primeiro relativamente ao aluno e o segundo 

relativamente ao professor. Se no caso do aluno, apesar de num primeiro momento não 

ter tido grandes resultados, posteriormente, o aluno passou a ter capacidade de se 

autoavaliar, assim como gerir as suas próprias aprendizagens, atribuindo maior esforço 

aos objetivos onde apresentava maiores dificuldades. Esta situação foi particularmente 

eficaz nas aulas realizadas no ginásio, o que se justifica pelo caráter mais individual das 

tarefas. No caso do ponto de vista do professor, esta ferramenta foi útil na medida em 

que permitiu aferir quantitativamente o grau de consecução dos objetivos, assim como 

perceber as situações em que os alunos evidenciavam maiores dificuldades. Desta 

forma, esta situação permitiu ao professor criar progressões pedagógicas que 

potenciassem estes objetivos. Outra das estratégias para a avaliação formativa passava 

pela elaboração de um relatório individual em que constassem aspetos relevantes do 

desempenho dos alunos (tais como o desempenho em cada matéria, a sua evolução e 

outras observações), e que fosse entregue no final de cada U.E. Contudo, o facto de uma 

U.E. ser um período relativamente curto para uma aprendizagem significativa para os 

alunos, este relatório passou a ser elaborado no final da respetiva etapa. 

Ao nível da gestão e organização da aula, considero que a forma de organização das 

aulas foram as adequadas para a consecução dos objetivos propostos, nomeadamente no 

que diz respeito à diferenciação do ensino. Neste aspeto, durante a etapa optou-se pela 

utilização de duas estratégias diferentes: utilização de grupos heterogéneos e a 

utilização de grupos de nível o que se constituiu como um fator bastante positivo para o 

trabalho realizado, tanto em termos de gestão das tarefas para cada grupo como dentro 

do próprio grupo. Neste último caso, tornava-se mais fácil a alteração de alguma 

componente da tarefa de forma a privilegiar todo o grupo de trabalho. 

Ao nível das estratégias utilizadas, de forma diferenciar o ensino, cada grupo possuía 

objetivos distintos de acordo com as suas capacidades. Desta forma, tornou-se mais 

simples a definição dos objetivos para cada grupo. Por outro lado, ao nível da Dança, a 

mesma matéria foi lecionada de forma massiva, dado que praticamente todos os alunos 

se tinham manifestado, sensivelmente ao mesmo nível. Em termos de processo de 

instrução foi, precisamente, na matéria de Dança, em que senti maiores dificuldades, 

dado o menor domínio dos conteúdos. A este nível centrei-me essencialmente com a 

forma de gestão da matéria, e focando-me menos nas componentes críticas da matéria. 
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Relativamente às outras matérias, uma vez que possuo um maior domínio sobre o 

conteúdo, tenho mais facilidade em transmitir as informações de forma clara, simples e 

sucinta. Neste aspeto considero que não perco muito tempo com o processo de instrução 

transmitindo simplesmente a informação necessária, tais como as componentes críticas 

de cada tarefa. 

Ao nível da disciplina nesta etapa não houve qualquer caso digno de registo. 

Relativamente ao clima de aula, considero que este foi bastante positivo em todas as 

aulas com os alunos bastante empenhados nas tarefas a realizar. 

Ao nível do feedback, considero que foi os aspetos que denotei uma maior evolução da 

minha parte, nomeadamente, na transmissão de informação específica de cada tarefa, ou 

seja, em diagnosticar os erros e na prescrição daquilo que o aluno deve melhorar. Por 

outro lado, a técnica de questionamento foi bastante mais utilizada, comparada com a 

U.E. anterior, procurando já aproximar mais de estilos de ensino divergentes. 

 

1.1 Reformulação do Diagnóstico e Prognóstico 

No decorrer da 2ª Etapa, foi possível observar que o diagnóstico, e consequente 

prognóstico, não se encontrava adequado para alguns alunos. De facto, um maior 

conhecimento das reais capacidades dos alunos, assim como os respetivos ritmos de 

aprendizagem, foram aspetos que foram observados durante esta mesma etapa, os quais 

tiveram extrema importância para a reformulação dos respetivos níveis de diagnóstico e 

prognóstico. Por outro lado, os dados recolhidos durante a avaliação formativa 

constituíram-se como uma excelente ferramenta para o controlo das aprendizagens dos 

alunos. 
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1.2 Redefinição das matérias prioritárias 

Após a avaliação inicial tinham sido definidas um conjunto de matérias sinalizadas 

como prioritárias. No entanto, aquando da definição das mesmas, existiu alguma 

confusão ao nível dos parâmetros a considerar para este processo. Desta forma, e após a 

consideração desses mesmos aspetos, assim como a reformulação dos níveis de 

diagnóstico/prognóstico, levou a uma redefinição das matérias consideradas como 

prioritárias. Assim, e após a análise dos resultados dos alunos na avaliação inicial e os 

respetivos reajustamentos as matérias definidas como prioritárias consistem nas 

matérias de Andebol e Basquetebol (Jogos Desportivos Coletivos), a Ginástica de Solo, 

o Badminton e a Dança. Para esta redefinição teve-se em conta, essencialmente, as 

capacidades dos alunos para atingirem o sucesso ao nível da disciplina de Educação 

Física e os recursos temporais e espaciais disponíveis. 

 

2 Caraterização da 2ª Etapa 

2.1 Planeamento 

A 3ª Etapa do planeamento anual, insere-se na etapa de Desenvolvimento e 

Consolidação das várias matérias. Esta etapa tem início no dia 28 de janeiro e termina 

no dia 3 de maio. A mesma etapa é constituída por quatro U.E., estando prevista a 

lecionação de 34 aulas (tendo em consideração as férias de carnaval e feriados 

nacionais). As quatro U.E., possuem uma duração de três semanas cada uma, sendo que 

nesta fase, se iniciará um desenvolvimento mais aprofundados das várias matérias. É, 

assim, uma etapa mais exigente do ponto de vista estrutural e de aquisição de 

aprendizagens, daí serem possuir uma duração maior quando comparada com as outras 

etapas, o qual se justifica pela necessidade de se necessitar de mais tempo para o 

desenvolvimento e consolidação das aprendizagens ao nível das várias matérias. 

No quadro abaixo é apresentada a calendarização de cada U.E., assim como o respetivo 

espaço e conteúdos a lecionar. 
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 3ª Etapa – Desenvolvimento e Consolidação 

ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS 

4ª U.E. 5ª U.E. 6ª U.E. 7ª U.E. 

Data 28/01 a 15/02 18/02 a 08/03 11/03 a 12/04 15/04 a 03/05 

Nº Aulas 8 9 8 9 

Espaço Pavilhão / Ginásio / 

Exterior 

Pavilhão / Ginásio / 

Exterior 

Pavilhão / Ginásio / 

Exterior 

Pavilhão / Ginásio / 

Exterior 

M
a

té
ri

a
s 

Andebol 

Futebol 

Basquetebol 

Ginástica de Solo 

Ginástica 

Acrobática 

Atletismo 

Dança 

Basquetebol 

Voleibol 

Ginástica de 

Aparelhos 

Badminton 

Atletismo 

Corfebol 

Andebol 

Futebol 

Atletismo 

Ginástica 

Acrobática 

Ginástica de Solo 

Badminton 

Dança 

Basquetebol 

Voleibol 

Ginástica Acrobática  

Ginástica de 

Aparelhos 

Atletismo 

Corfebol 

APTIDÃO FÍSICA 

Resistência 

Flexibilidade 

Força 

Resistência 

Flexibilidade 

Flexibilidade 

Força 

Resistência 

Flexibilidade 

 

CONHECIMENTOS 

Conceito de Desporto e Educação Física 

Relações da Educação Física com o Desporto 

Ética no Desporto e Fair-Play 

 

2.2 Justificação das opções 

A distribuição das matérias ao longo desta etapa, encerra em si uma articulação 

imprescindível entre os recursos espaciais e temporais, assim como o desenvolvimento 

e consolidação das várias matérias. Nesta etapa continuará a ser atribuída uma grande 

importância às matérias definidas como prioritárias, sendo que em cada U.E. algumas 

destas matérias serão abordadas. Deste modo, a distribuição das matérias foi feita tendo 

em consideração alguns fatores importantes, destacando-se em primeiro lugar o 

calendário escolar, uma vez que a presente etapa se prolonga até ao final do 2º período 

letivo (sendo de realçar a existência da interrupção letiva do carnaval); os recursos 

espaciais (roulement) e temporais (calendarização) disponíveis, de forma a realizar uma 

gestão eficaz dos mesmos, através da consideração das respetivas valências. A 

articulação das matérias prioritárias com as matérias preferidas dos alunos constitui-se 

como um dos fatores mais importantes no planeamento da 3ª etapa, uma vez que para 

além de se concorrer para os objetivos da mesma, em termos de continuar a recuperação 

dos alunos naquelas matérias que sentem mais dificuldades, permite manter os alunos 
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motivados nas aulas, através das matérias que eles sentem mais prazer em realizar. 

Outra opção estratégica para o processo de ensino-aprendizagem ao longo da etapa, 

consiste na articulação entre matérias de diferentes intensidades de esforço. 
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3 Formação de Grupos de Nível 

Para a formação de grupos de trabalho no decorrer da etapa, terei em consideração os 

resultados obtidos através da avaliação formativa da etapa anterior, os níveis 

prognoticados, as caraterísticas de aprendizagem dos próprios alunos, as dinâmicas da 

turma e a própria natureza das tarefas, ou seja, os diferentes tipos de matérias têm 

modos de realização e de aprendizagem diferentes. Deste modo, e de acordo com os 

critérios atrás referidos, recorrerei, preferencialmente à formação de grupos de nível 

(homogéneos). Sempre que possível, utilizarei os alunos de maior nível como agentes 

de ensino. 

No decorrer da etapa, possivelmente serão efetuadas alterações nos grupos de trabalho 

de forma a potenciar a capacidade dos alunos tanto em termos individuais como do 

próprio grupo. 

Em algumas matérias utilizarei o ensino massivo, de forma a transmitir os conteúdos a 

toda a turma. 
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4 Objetivos Intermédios 

FUTEBOL 

 

  

Competências 

transversais a 

todos os 

Níveis 

Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-táticas e as suas 

principais regras: a) início e recomeço do jogo, b) marcação de golos, c) bola fora e lançamento pela linha 

lateral, d) canto e pontapé de canto, e) principais faltas e incorreções, f) marcação de livres e de grande 

penalidade, e g) bola pela linha de fundo e reposição da bola em jogo, adequando as suas ações a esse 

conhecimento. 

Nível 

Prognóstico 

Introdução Elementar 

O
b

je
ti

v
o

s 
p

o
r
 e

ta
p

a
 

4
ª 

U
.E

. 

Em situação de exercício, o aluno realiza:  

Condução de bola, Passe/Receção e Remate. 

 

Em situação de jogo reduzido (2x1+GR e 

3x2+GR) o aluno: 

Objetivos Ofensivos: 

- Conduz a bola em direção à baliza de 

forma controlada junto ao pé para rematar 

ou passar; 

- Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se 

ofensivamente; 

- Passa a bola, a um companheiro 

desmarcado;  

- Desmarca-se procurando o espaço livre 

para criar uma linha de passe; 

 

Objetivos Defensivos: 

- Tenta Intercetar a bola; 

Em situação de jogo reduzido (3x2+GR, 4x4 e 5x5) 

ou exercício critério, o aluno: 

Objetivos Ofensivos: 

- Progride com a bola controlada junto ao pé; 

- Passa a bola, a um companheiro desmarcado;  

- Remata se tem a baliza ao seu alcance; 

- Recebe a bola, enquadrando-se ofensivamente; 

controlando a bola, e realiza a ação mais adequada; 

- Desmarca-se procurando o espaço livre para criar 

uma linha de passe;  

 

Objetivos Defensivos: 

- Assume uma atitude defensiva: Marca o seu 

adversário direto;  

- Enquadra-se como GR para impedir o golo 

5
ª 

U
.E

. 

  

6
ª 

U
.E

. 

Para além dos objetivos da 4ª U.E.: 

Em situação de jogo reduzido (2x1+GR, 2x2, 

3x2+GR e 4x4), o aluno: 

Objetivos Ofensivos: 

- Remata, se tem a baliza ao seu alcance; 

- Aclara o espaço de penetração do jogador 

com bola; 

Objetos Defensivos: 

- Marca o seu adversário direto; 

 

Para além dos objetivos da 4ª U.E.: 

Em situação de 4x4 e 5x5 

Objetivos Ofensivos: 

- Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direção; 

 

7
ª 

U
.E

. 
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VOLEIBOL 

Competências 

transversais a 

todos os Níveis 

Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-táticas e as 

regras do jogo: a) dois toques, b) transporte, c) violações da rede e da linha divisória, d) formas de 

jogar a bola, e) número de toques consecutivos por equipa, f) bola fora, g) faltas no serviço, h) rotação 

ao serviço e i) sistema de pontuação, adequando a sua ação a esse conhecimento. 

Nível Prognóstico Introdução Elementar 

O
b

je
ti

v
o

s 
p

o
r
 e

ta
p

a
 

4
ª 

U
.E

. 

  

5
ª 

U
.E

. 

Em situação de exercício em pares: 

- Serviço por baixo, aumentando a distância à 

rede (3m, 6m, 9m) após 3 serviços corretos em 

cada distância; 

- Receção ao serviço, deslocando-se previamente 

em direção à bola e agarrando-a parado. 

- Parte atrás da linha de fundo para receber a 

bola, em passe ou em manchete, imprimindo à 
bola uma trajetória alta e agarrando-a de seguida; 

Em situação de jogo 1x1/2x2: 

- Passe de sustentação e passe. 

Em situação de jogo 2x2: 

- Passe e manchete com o colega (definindo a 

subida do passador, assim que há receção) e 

devolução após três toques obrigatórios. 

Em situação de jogo 2x2/3x3/4x4: 

- Joga com os colegas em passe e manchete, mantendo 

a bola no ar e devolvendo-a, em passe, após três toques 

obrigatórios; 

- Na sequência da receção ao serviço, posiciona-se 

correta e oportunamente para passar a bola a um 

companheiro em condições de este dar continuidade às 

ações ofensivas; 

Em situação de jogo 3x3 ou 4x4:  

- Receção em manchete ou passe (de acordo com a 

trajetória da bola), direcionando a bola para cima e para 

a frente por forma a dar continuidade ao jogo; 

- Na defesa, e se é o jogador mais próximo da zona da 

queda da bola, executa um passe alto ou manchete, 

favorecendo a continuidade das ações da sua equipa; 

- Ao passe (segundo toque) de um companheiro, 

posiciona-se para finalizar o ataque, executando com 

oportunidade e correção um passe colocado; 

6
ª 

U
.E

. 

  

7
ª 

U
.E

. 

Em situação de jogo 1x1/2x2: 

- Passe de sustentação e passe. 

Em situação de jogo 2x2: 

- Passe e manchete com o colega (definindo a 

subida do passador, assim que há receção) e 

devolução após três toques obrigatórios. 

Além dos objetivos da 5ª U.E. 

Além dos objetivos da etapa anterior: 

Em situação de exercício:  

- Serviço por baixo e por cima tipo ténis, colocando a 

bola numa zona de difícil receção ou em profundidade; 

Remate em apoio  

Em situação de jogo 3x3 ou 4x4:  

- Receção em manchete ou passe (de acordo com a 
trajetória da bola), direcionando a bola para cima e para 

a frente por forma a dar continuidade ao jogo; 

- Na defesa, e se é o jogador mais próximo da zona da 

queda da bola, executa um passe alto ou manchete, 

favorecendo a continuidade das ações da sua equipa; 

- Ao passe (segundo toque) de um companheiro, 

posiciona-se para finalizar o ataque, executando com 

oportunidade e correção um passe colocado; 

 

  



11 

ANDEBOL 

Competências 

transversais a todos os 

Níveis 

Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-táticas e as 

regras do jogo: a) início e recomeço do jogo, b) formas de jogar a bola, c) violações por dribles e 

passos, d) violações da área de baliza, e) infrações à regra de conduta com o adversário e 

respetivas penalizações. 

Nível Prognóstico Introdução Elementar 

O
b

je
ti

v
o

s 
p

o
r
 e

ta
p

a
 

4
ª 

U
.E

. 

Em situação de jogo reduzido (3x3) e em 

exercícios critérios o aluno realiza: 

- Correta pega de bola; 

- Passe de ombro e picado; 

- Receção com duas mãos; 

Objetivos Ofensivos: 

-Desmarca-se oferecendo linha de passe mais 

ofensiva; 

-Finaliza em remate em apoio; 

-Finaliza em remate em salto; 

-Correta tomada de decisão: Passe (se tem um 

colega em posição mais ofensiva para finalizar) 

ou Drible de progressão (para finalizar); 

 

Objetivos Defensivos: 

– Tenta intercetar a bola; 

- Marca o seu adversário direto; 

- Impede ou dificulta a progressão em drible, o 

passe e o remate; 

Em situação de jogo reduzido (3x3) e (5x5), o 

aluno realiza: 

Objetivos Ofensivos: 
- Drible em progressão (para finalizar); 

- Executa ações de penetração; 

- 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. 

- Opta por passe se tem um colega em posição 

mais ofensiva para finalizar, 

- Finaliza em remate em apoio ou em salto, se 

recebe a bola, junto da área, em condições 
favoráveis. 

Objetivos Defensivos: 

– Tenta intercetar a bola; 

- Impede ou dificulta a progressão em drible, o 

passe e o remate; 

- Tenta intercetar a bola, colocando-se numa 

posição de defesa, para intervir na linha de passe 

do adversário. 

5
ª 

U
.E

. 

  

6
ª 

U
.E

. 

Consolidação dos objetivos da 4ª U.E.: 

 

Para além dos objetivos da 4ª U.E.: 

Objetivos Ofensivos: 

- Após recuperar a bola inicia de imediato o 

contra-ataque; 

Objetivos Defensivos: 

- Impede ou dificulta o passe e o remate, 

colocando-se entre a bola e a baliza na defesa do 

jogador com bola. 

7
ª 

U
.E

. 
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BASQUETEBOL 

 

  

Competências a 

adquirir 

Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-táticas e as 

regras: a) formas de jogar a bola, b) início e recomeço do jogo, c) bola fora, d) passos, e) dribles, f) bola 

presa, g) faltas pessoais e h) três segundos, adequando as suas ações a esse conhecimento. 

Nível Prognóstico Introdução Elementar 

O
b

je
ti

v
o

s 
p

o
r
 e

ta
p

a
 

4
ª 

U
.E

. 

Em situação de jogo reduzido (3x2 ou 3x3)  

- Lança se tem situação de lançamento; 

- Passa com segurança a um companheiro 

desmarcado; 

- Dribla para abrir linha de passe;  
- Desmarca-se criando linhas de passe ofensiva 

(à frente da bola); 

 

Em situação de exercício critério:  

- Passe (picado e de peito); 

- Receção com duas mãos; 

- Drible de progressão; 

- Lançamento na passada e parado de curta 

distância; 

- Drible de progressão e proteção da bola; 

Em situação de jogo (3x3 ou 5x5):  

- Desmarca-se criando linhas de passe ofensivas, 

mantendo uma ocupação equilibrada do espaço;  

- Participa no ressalto ofensivo e defensivo; 

- Logo que perde a posse de bola assume uma atitude 

defensiva;  

- Dificulta o drible o passe e o lançamento;  

- Durante a progressão para o cesto, seleciona a ação mais 

ofensiva (passe a um companheiro ou progride em drible 

pelo corredor central), 

- Oferece linha de primeiro passe; 

- Lança na passada e em apoio de curta distância; 

- Aclara em corte para o cesto; 

- Ao recuperar posse de bola enquadra-se ofensivamente 

numa atitude de tripla ameaça; 

5
ª 

U
.E

. 

Consolidação dos objetivos das etapas 

anteriores 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

6
ª 

U
.E

.   

7
ª 

U
.E

. 

Em situação de jogo reduzido (3x2 ou 3x3)  

- Lança se tem situação de lançamento; 

- Passa com segurança a um companheiro 

desmarcado; 

- Dribla para abrir linha de passe;  

- Desmarca-se criando linhas de passe 

ofensiva (à frente da bola); 

 

Em situação de exercício critério:  

- Passe (picado e de peito); 

- Receção com duas mãos; 

- Drible de progressão; 

- Lançamento na passada e parado de curta 

distância; 

- Drible de progressão e proteção da bola; 

Para além dos objetivos da 5ª U.E.: 

- Dificulta a abertura de linhas de passe;  

- Defesa Individual; 

- Passa e corta repondo o equilíbrio ofensivo se não 

recebe a bola; 
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GINÁSTICA DE SOLO 

Competências 

transversais a todos 

os Níveis 

Coopera com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a melhoria das suas 

prestações, garantindo condições de segurança pessoal e dos companheiros, e colabora na 

preparação, arrumação e preservação do material. 

Nível Prognóstico Introdução Elementar 

O
b

je
ti

v
o
s 

p
o
r
 e

ta
p

a
 

4
ª 

U
.E

. 

No colchão, em exercício: 

- Cambalhota à frente terminando com os pés 

juntos; 

- Cambalhota à retaguarda e saída com os pés 

juntos; 

 

Contra a parede ou com um colega: 

- Pino de cabeça. 

 

Progressões para a roda: 

- Apoio alternado das mãos, na cabeça do plinto 

(transversal/longitudinal), elevando a bacia e as 

pernas até passarem pela vertical e receção com 

os apoios alternados na outra extremidade. 

Realiza uma sequência de habilidades: 

- Cambalhota à frente saltada; 

- Cambalhota à retaguarda com as pernas unidas e 

estendidas; 
- Roda. 

Progressão para o pino de braços:  

- No espaldar, tenta elevar ambas as pernas até à 

vertical, mantendo o corpo alinhado e em extensão; 

- Pino de braços seguido de cambalhota à frente, com 

ajuda, no rolo. 

 

Em sequência:  

- Avião; roda; rolamento à frente e à retaguarda 

engrupado e de pernas afastadas e ponte. 

5
ª 

U
.E

. 

Consolidação dos objetivos da U.E. anterior Consolidação dos objetivos da U.E. anterior 

6
ª 

U
.E

. 

Consolidação dos objetivos da U.E. anterior Consolidação dos objetivos da U.E. anterior 

7
ª 

U
.E

. 
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GINÁSTICA APARELHOS 

Competências 

transversais a todos 

os Níveis 

Coopera com os companheiros nas ajudas, paradas e nas correções que favoreçam a melhoria das 

suas prestações, garantindo condições de segurança pessoal e dos companheiros, e colabora na 

preparação, arrumação e preservação do material. 

Nível Prognóstico Introdução Elementar 

O
b

je
c
ti

v
o

s 
p

o
r 

et
a

p
a
 

4
ª 

U
.E

. 

  

5
ª 

U
.E

. 

Na barra fixa: 

- Balanço atrás e à frente, realizando correctamente 

os movimentos de fecho e abertura, cambiada em 

suspensão à frente, balanços e saída equilibrada à 

retaguarda. 

- Rolamento à frente, partindo de apoio ventral sem 

interrupção do movimento e com saída controlada. 

Na trave Baixa: 

- Marcha à frente e atrás olhando em frente. 
- Marcha na ponta dos pés, atrás e à frente. 

- Meia volta, com balanço de uma perna. 

No mini-trampolim: 

Salto em extensão (vela), colocando a bacia em 

ligeira retroversão durante a fase aérea do salto. 

Salto engrupado, com o fecho dos membros 

inferiores em relação ao tronco, na fase mais alta do 

voo, seguido de abertura rápida. 

- Meia pirueta vertical (quer para a direita para a 

esquerda), mantendo o controlo do salto. 

No Boque:  
- Salto de eixo no boque, com os membros 

inferiores estendidos (com extensão dos joelhos). 

Salto entre-mãos, apoiando as mãos com a bacia 

acima da linha dos ombros, transpondo o aparelho 

com os joelhos junto ao peito. 

Na barra fixa: 

- Subida de frente com mãos em pronação, para apoio 

facial (marcada extensão da cabeça e do tronco à 

retaguarda). 

- Saída em salto em extensão com meia pirueta, 

mantendo o corpo em extensão, com os braços em 

elevação superior, para recepção no colchão em 

condições de adoptar a posição de sentido. 

Na trave: 
- Marcha na ponta dos pés, à frente e atrás. 

- Meia volta, com balanço de uma perna. 

- Avião, mantendo o equilíbrio 

- Salto a pés juntos, com flexão de pernas durante o 

salto e recepção equilibrada no aparelho. 

- Entrada a um pé, com chamada do outro pé 

(utilizando se necessário o trampolim reuther ou 

sueco). 

No mini-trampolim: 

- Salto em extensão (vela), após corrida de balanço 

(saída ventral) e também após 2 ou 3 saltos de 
impulsão no aparelho (saída dorsal), colocando a 

bacia em ligeira retroversão durante a fase aérea do 

salto. 

- Salto engrupado, após corrida de balanço (saída 

ventral) e também após 2 ou 3 saltos de impulsão no 

aparelho (saída dorsal), com fecho dos membros 

inferiores em relação ao tronco, na fase mais alta do 

voo, seguido de abertura rápida. 

- Pirueta vertical após corrida de balanço (saída 

ventral) e também após 2 ou 3 saltos de impulsão no 

aparelho (saída dorsal), quer para a direita quer para a 

esquerda, mantendo o controlo do salto. 
- Carpa de pernas afastadas, após corrida de balanço 

(saída ventral) e também após 2 ou 3 saltos de 

impulsão no aparelho (saída dorsal), realizando o 

fecho das pernas (em extensão) relativamente ao 

tronco, pouco antes de atingir o ponto mais alto do 

salto, seguido de abertura rápida. 

No Plinto longitudinal: 

Salto de eixo (plinto longitudinal), realizando o voo 

inicial com a bacia acima da linha dos ombros, 

transpondo o aparelho com os membros inferiores 

acentuadamente afastados e estendidos. 
Salto entre-mãos (plinto longitudinal), apoiando as 

mãos com a bacia acima da linha dos ombros, 

transpondo o aparelho com os joelhos junto ao peito. 
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6
ª 

U
.E

. 
  

7
ª 

U
.E

. 

Para além dos objetivos da U.E. anterior: 

Na barra fixa: 

- Balanços laterais, com os membros interiores em 

extensão, coordenados com o deslocamento 
sucessivo das pegas, progredindo lateralmente na 

barra. 

 

Para além dos objetivos da U.E. anterior: 

Na barra Fixa: 

- Meia volta em apoio, com passagem alternada das 

pernas estendidas 
Na Trave: 

- Saída à frente, com movimento de báscula da bacia 

e forte extensão dos braços, para recepção no colchão 

em condições de adoptar a posição de sentido. 

No mini-trampolim: 

- ¾ de Mortal à frente engrupado, após corrida de 

balanço, iniciando a rotação um pouco antes de 

chegar à altura máxima do salto e abrindo enérgica e 

oportunamente pela extensão completa dos membros 

inferiores em relação ao tronco, à passagem pela 

vertical, com queda dorsal no colchão colocado num 
plano elevado. 
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GINÁSTICA ACROBÁTICA 

Competências 

transversais a todos 

os Níveis 

Coopera com os companheiros nas ajudas, paradas e nas correções que favoreçam a melhoria das 

suas prestações, garantindo condições de segurança pessoal e dos companheiros, e colabora na 

preparação, arrumação e preservação do material. 

Nível Prognóstico Introdução e Elementar 

O
b

je
c
ti

v
o

s 
p

o
r 

et
a

p
a
 

4
ª 

U
.E

. 

- O base sentado, com pernas afastadas e estendidas, segura pelas ancas o volante que executa um pino, 

com apoio das mãos entre as coxas do base, mantendo o alinhamento dos segmentos. O desmonte deve ser 

controlado e com os braços em elevação superior; 

 

- Cambalhota à frente a dois (tank), iniciando o movimento com o volante a segurar os tornozelos do base, 

colocando de seguida a cabeça entre os pés do base que, segurando-o da mesma forma, executa a 

cambalhota, voltando à posição inicial. Movimento contínuo, harmonioso e controlado. 

 

Em situação de exercício em trios: 

- Dois bases, frente a frente, em posição de afundo com um dos joelhos em contacto, segurando o volante 

nos gémeos que realiza um equilíbrio em pé nas coxas dos bases junto aos seus joelhos. 

 

Em situação de exercício em trios: 

- O base de pé com joelhos fletidos (ligeiro desequilíbrio à retaguarda), suporta o volante que se equilibra 

de pé sobre as suas coxas com os segmentos do corpo alinhados. O volante equilibra-se de frente ou de 

costas para o base, que o segura pela pega de pulsos ou pelas coxas. Desmonte simples com braços em 

elevação superior 

5
ª 

U
.E

.  

6
ª 

U
.E

. 

- O base sentado, com pernas afastadas e estendidas, segura pelas ancas o volante que executa um pino, 
com apoio das mãos entre as coxas do base, mantendo o alinhamento dos segmentos. O desmonte deve ser 

controlado e com os braços em elevação superior; 

 

- Cambalhota à frente a dois (tank), iniciando o movimento com o volante a segurar os tornozelos do base, 

colocando de seguida a cabeça entre os pés do base que, segurando-o da mesma forma, executa a 

cambalhota, voltando à posição inicial. Movimento contínuo, harmonioso e controlado. 

 

Em situação de exercício em trios: 

- Dois bases, frente a frente, em posição de afundo com um dos joelhos em contacto, segurando o volante 

nos gémeos que realiza um equilíbrio em pé nas coxas dos bases junto aos seus joelhos. 

 

Em situação de exercício em trios: 

- O base de pé com joelhos fletidos (ligeiro desequilíbrio à retaguarda), suporta o volante que se equilibra 

de pé sobre as suas coxas com os segmentos do corpo alinhados. O volante equilibra-se de frente ou de 

costas para o base, que o segura pela pega de pulsos ou pelas coxas. Desmonte simples com braços em 

elevação superior 

7
ª 

U
.E

. 
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ATLETISMO 

Competências 

transversais a 

todos os 

Níveis 

Coopera com os companheiros, admitindo as indicações que lhe dirigem e cumprindo as regras que garantam as 

condições de segurança e a preparação, arrumação do material. 

Nível 

Prognóstico 

Introdução e Elementar 

O
b

je
ti

v
o

s 
p

o
r
 e

ta
p

a
 

4
ª 

U
.E

. 

Corrida de velocidade 

Efetua uma corrida de velocidade (40 a 60m). Acelera até à velocidade máxima, realizando apoios ativos sobre a 

parte anterior do pé (extensão completa da perna de impulsão) e termina sem desaceleração nítida, com 

inclinação do tronco à frente nas duas últimas passadas. 

 

Corrida de estafetas 

Efetua uma corrida de estafetas (4×60m), recebendo o testemunho em movimento, na zona de transmissão e 

entregando-o, após sinal sonoro, sem acentuada desaceleração e utilizando ambas as técnicas (ascendente e 

descendente). 

 

Corrida de barreiras 

Efetua uma corrida de 3 barreiras. Ataca as barreiras, apoiando o terço anterior do pé longe desta, facilitando a 

elevação do joelho e a extensão da perna de ataque, mantendo uma cadência de 3 passadas entre as barreiras. 

5
ª 

U
.E

. 

Corrida de velocidade 

Efetua uma corrida de velocidade (40 a 60m). Acelera até à velocidade máxima, realizando apoios ativos sobre a 

parte anterior do pé (extensão completa da perna de impulsão) e termina sem desaceleração nítida, com 

inclinação do tronco à frente nas duas últimas passadas. 

 

Corrida de estafetas 

Efetua uma corrida de estafetas (4×60m), recebendo o testemunho em movimento, na zona de transmissão e 

entregando-o, após sinal sonoro, sem acentuada desaceleração e utilizando ambas as técnicas (ascendente e 

descendente). 

 

Corrida de barreiras 

Efetua uma corrida de 3 barreiras. Ataca as barreiras, apoiando o terço anterior do pé longe desta, facilitando a 

elevação do joelho e a extensão da perna de ataque, mantendo uma cadência de 3 passadas entre as barreiras. 

 

Salto em altura 

Salta em altura com técnica Fosbury Flop, com cinco a oito passadas de balanço, sendo as últimas três/quatro em 

curva. Apoia ativamente o pé de chamada no sentido da corrida, com elevação enérgica da coxa da perna livre, 

conduzindo o joelho para dentro (provocando a rotação da bacia). Transpõe a fasquia com o corpo ligeiramente 

arqueado. Flexão das coxas e extensão das pernas na fase descendente do voo, caindo de costas no colchão com 

os braços afastados lateralmente. 

6
ª 

U
.E

. 

Corrida de velocidade 

Efetua uma corrida de velocidade (40 a 60m). Acelera até à velocidade máxima, realizando apoios ativos sobre a 

parte anterior do pé (extensão completa da perna de impulsão) e termina sem desaceleração nítida, com 
inclinação do tronco à frente nas duas últimas passadas. 

 

Corrida de estafetas 

Efetua uma corrida de estafetas (4×60m), recebendo o testemunho em movimento, na zona de transmissão e 

entregando-o, após sinal sonoro, sem acentuada desaceleração e utilizando ambas as técnicas (ascendente e 

descendente). 

 

Corrida de barreiras 

Efetua uma corrida de 3 barreiras. Ataca as barreiras, apoiando o terço anterior do pé longe desta, facilitando a 

elevação do joelho e a extensão da perna de ataque, mantendo uma cadência de 3 passadas entre as barreiras. 

 

Salto em altura 
Salta em altura com técnica Fosbury Flop, com cinco a oito passadas de balanço, sendo as últimas três/quatro em 

curva. Apoia ativamente o pé de chamada no sentido da corrida, com elevação enérgica da coxa da perna livre, 

conduzindo o joelho para dentro (provocando a rotação da bacia). Transpõe a fasquia com o corpo ligeiramente 

arqueado. Flexão das coxas e extensão das pernas na fase descendente do voo, caindo de costas no colchão com 
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os braços afastados lateralmente. 

7
ª 

U
.E

. 

Corrida de velocidade 

Efetua uma corrida de velocidade (40 a 60m). Acelera até à velocidade máxima, realizando apoios ativos sobre a 

parte anterior do pé (extensão completa da perna de impulsão) e termina sem desaceleração nítida, com 

inclinação do tronco à frente nas duas últimas passadas. 

 

Corrida de estafetas 

Efetua uma corrida de estafetas (4×60m), recebendo o testemunho em movimento, na zona de transmissão e 

entregando-o, após sinal sonoro, sem acentuada desaceleração e utilizando ambas as técnicas (ascendente e 

descendente). 

 

Corrida de barreiras 
Efetua uma corrida de 3 barreiras. Ataca as barreiras, apoiando o terço anterior do pé longe desta, facilitando a 

elevação do joelho e a extensão da perna de ataque, mantendo uma cadência de 3 passadas entre as barreiras. 
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BADMINTON 

Competências 

transversais a 

todos os Níveis 

Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-táticas (Clear, 

Lob, Serviço curto e comprido), adequando as suas ações a esse conhecimento. 

Nível Prognóstico Introdução Elementar 

O
b

je
ti

v
o

s 
p

o
r
 e

ta
p

a
 

4
ª 

U
.E

. 

  

5
ª 

U
.E

. 

Em exercícios critério, o aluno coopera com o 

companheiro, e realiza: 

- Posição base com os joelhos ligeiramente fletidos e com 

a perna direita avançada, regressando à posição inicial 

após cada batimento; 

- Diferencia os tipos de pega da raqueta (de direita e de 

esquerda); 

- Coloca o volante ao alcance dos companheiros; 

- Clear na devolução do volante com trajetórias altas, 
batendo o volante num movimento contínuo, por cima da 

cabeça e à frente do corpo, com rotação do tronco. 

- Lob na devolução do volante num movimento contínuo, 

avançando a perna do lado da raqueta. 

- Desloca-se com oportunidade, para conseguir o 

posicionamento correto dos apoios; 

- Serviço curto e comprido, colocando corretamente os 

apoios e dando continuidade ao movimento do braço após 

o batimento. 

Em exercícios critério e jogo (1×1), o aluno 

realiza: 

- Deslocamentos, posicionando-se corretamente, 

para devolver o volante, utilizando diferentes 

tipos de batimento; 

- Serviço curto e comprido (na área de serviço e 

na diagonal), tanto para o lado esquerdo como 

para o lado direito; 

- Clear, batendo o volante num movimento 
contínuo, por cima da cabeça e à frente do corpo; 

- Lob, batendo o volante num movimento 

contínuo, avançando a perna do lado da raqueta, 

utilizando os diferentes tipos de pega; 

- Drive, executando o batimento à frente do 

corpo, com a “cabeça” da raqueta paralela à rede. 

- Amorti, controlando a força do batimento de 

forma a colocar o volante junto à rede. 

6
ª 

U
.E

. 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

7
ª 

U
.E

. 

  

 

  



20 

DANÇA 

 

  

Competências 

transversais a todos os 

Níveis 

Coopera com os companheiros, incentiva e apoia a sua participação em todas as situações,  

apresentando sugestões de aperfeiçoamento, e considerando, por seu lado, as propostas que lhe são 

dirigidas. 

Nível Prognóstico Introdução Elementar 

O
b

je
ti

v
o

s 
p

o
r
 e

ta
p

a
 

4
ª 

U
.E

. 

Esta dança não existe no nível 

introdutório 

Para além dos conteúdos abordados na etapa. anterior: 

     - Volta por baixo do braço para a esquerda, em “Posição 

Aberta, pega E-D”, executando o elemento masculino meio passo 

básico “sobrevirado” para a sua direita e o elemento feminino ums 

volta completa à esquerda; 
     - Volta por baixo do braço para a direita, em “Posição Aberta, 

pega E-D”, executando o elemento masculino meio passo básico 

“sobrevirado” para a sua esquerda e o elemento feminino ums volta 

completa à direita; 

5
ª 

U
.E

. 

  

6
ª 

U
.E

. 

 Para além dos conteúdos abordados na 4ª U.E.: 

     - Promenades/New Yorker partindo de “Posição de Contra 
Promenade Aberta” e virando progressivamente de forma a assumir 

a “Posição Aberta lado a lado pega E-D”, a “Posição Aberta frente a 

frente pega a duas mãos”, a “Posição de Promenade Aberta”, a 

“Posição Aberta lado a lado pega D-E”, e finalizando na “Posição 

Aberta frente a frente pega D-E”. 

7
ª 

U
.E

. 
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CORFEBOL 

  

Competências 

transversais a todos os 

Níveis 

Coopera com os companheiros, incentiva e apoia a sua participação em todas as situações,  

apresentando sugestões de aperfeiçoamento, e considerando, por seu lado, as propostas que lhe são 

dirigidas. 

Nível Prognóstico Introdução 

O
b

je
ti

v
o

s 
p

o
r
 e

ta
p

a
 

4
ª 

U
.E

. 

 

5
ª 

U
.E

. 

Em situação de jogo 8X8: 

Ao entrar em posse de bola, enquadra-se ofensivamente: 

- Lança parado ou na passada; 

- Passar corretamente a um companheiro; 

 

Se não tem bola: 

- Desmarca-se para se libertar da marcação; 

- Participa no ressalto; 

 
Quando a sua equipa perde a posse de bola, assume de imediato uma atitude defensiva. 

6
ª 

U
.E

. 

 

7
ª 

U
.E

. 

Em situação de jogo 8X8: 

Ao entrar em posse de bola, enquadra-se ofensivamente: 

- Lança parado ou na passada; 

- Passar corretamente a um companheiro; 

 
Se não tem bola: 

- Desmarca-se para se libertar da marcação; 

- Participa no ressalto; 

 

Quando a sua equipa perde a posse de bola, assume de imediato uma atitude defensiva. 
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5 Estratégias e Estilos de Ensino 

As estratégias de ensino aqui indicadas são transversais à 3ª Etapa, contudo, são 

suscetíveis de sofrer adaptações conforme a progressão das U.E. a si inerentes. 

As sessões de ensino funcionarão de acordo com a seguinte estrutura: a parte inicial - 

composta pela instrução inicial e aquecimento; a parte principal – constituída pelas 

situações de aprendizagem que concorrem para a concretização dos objetivos 

pedagógicos traçados e que funcionarão, preferencialmente, segundo uma estrutura 

politemática, sendo privilegiado o trabalho por estações; e a parte final – formada pelas 

tarefas de condição física e/ou alongamentos e o balanço final da aula. 

A instrução inicial da primeira aula de cada U.E., e de cada espaço incidirá 

predominantemente sobre os aspetos didáticos e organizativos da mesma, 

nomeadamente ao nível da avaliação formativa e dos grupos de trabalho. 

Ao nível das estratégias instrucionais a aplicar importa também salientar que a 

demonstração – quer seja feita pelo professor quer pelos alunos – será sempre 

complementada pela explicação/revisão dos aspetos críticos a si inerentes, 

preferencialmente antes e depois da ação. 

Nesta etapa, procurarei que os alunos se tornem mais responsáveis pela montagem e 

desmontagem do material, sendo cada grupo de alunos responsável pelo material da 

estação em que se encontram quando termina a parte principal e/ou final. 

Em cada plano de U.E. será delineado - de forma detalhada mas flexível – a avaliação 

formativa, a aplicar durante as aulas a si inerentes, designadamente: processos de 

recolha de informação, intervenientes e indicadores de observação. Por outro lado, em 

cada plano de U.E. são, também, definidos os esquemas das aulas que a compõem, 

assim como os grupos de trabalho para as aulas a si inerentes, podendo diferir consoante 

o espaço onde decorrem as sessões (Ginásio, Exterior e Pavilhão), no entanto mantém-

se iguais para um e outro espaço, ao nível da parte principal. Nas aulas de 90 minutos 

será possível a introdução de uma tarefa a realizar em massa (casos da Dança ou da 

corrida de resistência). 

As situações de aprendizagem definidas serão tão “globais” quanto possível e tão 

analíticas quanto necessário. Ou seja, as tarefas propostas apresentarão, sempre que 

possível, um caráter lúdico e/ou de competição. 

Os alunos serão responsabilizados pelo registo do seu próprio processo ensino-

aprendizagem, tentando desta forma fomentar um clima de motivação, empenho e 
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autossuperação, e concomitantemente desenvolver a responsabilidade dos alunos pela 

sua própria aprendizagem e desenvolvimento. 

Os conhecimentos serão transmitidos com recurso a tarefas de estudo/pesquisa fora da 

aula (trabalhos de grupo – está prevista a realização de um trabalho de grupo para a área 

de conhecimentos), questionamento dirigido e revisão dos aspetos fundamentais 

abordados. 

No caso de ocorrência de comportamentos inapropriados, e de forma sistemática, será 

dada preferência à conversa particular com o(s) aluno(s) em questão, podendo vir a ser 

debatido com a turma à posteriori. 

No fim de cada U.E. será feito um balanço acerca da mesma, assim como um 

diagnóstico da próxima U.E. - das competências dos alunos nas matérias abordadas 

durante a mesma, utilizando os níveis de consecução dos objetivos: 0 – não consegue 

realizar; 1 – realiza com muitas dificuldades; 2 – realiza com poucas dificuldades; 3 – 

realiza sem dificuldades. Esta avaliação será apresentada no plano da U.E. seguinte. 

Para cada situação de aprendizagem definida deverá ser feita uma análise critica 

detalhada (fim de cada U.E.), identificando os aspetos positivos e negativos, as 

possíveis progressões e ajustamentos (caso seja necessário). 

Nesta etapa procurarei diferenciar um pouco mais os estilos de ensino de modo a 

promover uma maior independência e autonomia dos alunos, utilizando assim 

estratégias divergentes para determinadas matérias e considerando os diferentes níveis 

dos alunos. Se alguns alunos já conseguem trabalhar de forma autónoma, outros ainda 

são bastante dependentes da presença do professor, devido à falta de capacidade na 

realização de tarefas, ou pela existência de alguns comportamentos fora da tarefa, o que 

torna útil a utilização do estilo por comando, que estará presente em quase todos os 

aquecimentos, nas fases finais das aulas e nas matérias onde optar por um ensino 

massivo.  

Nos Jogos Desportivo Coletivos procurarei utilizar um estilo de ensino por tarefa, uma 

vez que a utilização das fichas de grupo têm demonstrado um resultado positivo, 

atribuindo alguma autonomia aos alunos. Nas matérias a realizar no ginásio incidirei 

num estilo de ensino recíproco, pretendendo-se elevar o domínio cognitivo do aluno nas 

diferentes atividades a realizar e fomentar as relações interindividuais uma vez que 

neste espaço os alunos costumas trabalhar em pares ou trios. Terei especial atenção na 

Ginástica Acrobática onde esta situação é mais evidente, promovendo assim um estilo 

de ensino inclusivo, desenvolvendo a integração de diferenças individuais e a 
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consciencialização das reais capacidades dos alunos. Paralelamente a todos os espaços 

será utilizado o estilo de ensino de autoavaliação através do preenchimento de fichas de 

registo para responsabilizar, de certo modo, os alunos pelo desenvolvimento das suas 

competências e das suas aprendizagens. 
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6 Avaliação 

6.1 Avaliação Formativa 

A avaliação formativa visa controlar e regular o processo de evolução e progressão dos 

alunos nas várias matérias. Como metodologia de suporte, durante as aulas serão 

preenchidas fichas de registo de acordo com os objetivos definidos para a etapa em 

questão e para cada U.E. Deste modo, um aspeto fundamental para o correto 

preenchimento destas fichas, passa pela explicação dos objetivos propostos para cada 

grupo de trabalho, de forma a gerirem as suas próprias aprendizagens ao longo da etapa. 

Assim, a avaliação formativa será utilizada como forma de dar feedback necessário aos 

alunos, de modo a que estes saibam em que ponto da sua aprendizagem se encontram 

relativamente ao proposto. 

Outra estratégia a utilizar passa pelo questionamento realizado aos alunos, no balanço 

final da aula, aferindo o grau de consecução dos objetivos estabelecidos para essa aula. 

A informação da avaliação formativa será transmitida aos alunos, no fim da respetiva 

etapa. A estratégia a adotar será a entrega de um relatório individual a cada aluno com 

as informações pertinentes (i.e. diagnóstico, prognóstico, aspetos a melhorar, 

observações) sobre cada área (aptidão física, conhecimentos e atividades físicas). 

 

6.2 Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa será efetuada tendo por base os dados recolhidos na avaliação 

formativa da 4ª, 5ª, 6ª e 7ª unidade de ensino desta etapa, tanto ao nível das atividades 

físicas como ao nível da aptidão física e dos conhecimentos. Para tal, serão utilizados 

momentos de avaliação mais formal. Por outro lado, os dados da avaliação formativa 

serão considerados, atribuindo um caráter de avaliação contínua do processo. 


