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Calendarização da Unidade de Ensino 

Período 2º Período 

Etapa 3ª Etapa - Aprendizagem e Desenvolvimento 

UE 6ªUE 

Datas 29/01 e 1/02 5/02 15/02 19/02 

Testes       
Teste EF 

(22fev) 

Atividades GEF  

7/02 – T. 

Badminton 

8/02 – T. Atletismo 

    

Nº de Aulas 48-50 51 52/53 54 

Espaços P1 E1 

Atividades Físicas e 

Desportivas 

Basquetebol, Voleibol, 

Patinagem 

Basquetebol, Voleibol, 

Atletismo (estafetas e 

velocidade) 

Conhecimentos 

Conhece as 

adaptações a 

médio prazo do 

organismo à 

atividade física 

 

Conhece as 

adaptações a 

médio prazo 

do organismo 

à atividade 

física 

 

Aptidão Física Força Média e Superior Aptidão aeróbia 

Tabela 1 - Calendarização da 6ª UE; 
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Grupos de Nível AFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na disciplina de estafetas, apenas o António Saldanha revelou dificuldades em receber o 

testemunho com controlo visual e em movimento. 

 

 

 

Grupos de Nível - Voleibol 

PI I PE 

André Santos Ana Fialho Carolina Jesus 

António Saldanha Carina Tavares Carolina Sousa 

Beatriz Inça (s/d) Catarina Jesus Catarina Karas 

Carlota Oliveira Filipe Tomé David Lopes 

Carolina Vieira Gonçalo Remígio Guilherme Novais 

Diana Mata José Grilo Mariana Jorge 

Gonçalo Costa José Chaves Mariana Calado 

João Mateus Pedro Tracana Raúl Oliveira 

Maria Gaivão Ricardo Cadeireiro Tiago Gonçalves 

Rui Henriques Rodrigo Couto 

 Sara Silva 

  
Tabela 2 - Grupos de nível de Voleibol; 

Grupos de Nível - Basquetebol 

PI I PE 

Ana Fialho Beatriz Inça Carolina Jesus 

André Santos Carina Tavares Carolina Sousa 

António Saldanha Carolina Vieira Catarina Karas 

Carlota Oliveira Catarina Jesus Filipe Tomé 

Gonçalo Costa David Lopes Guilherme Novais 

Gonçalo Remígio Diana Mata José Chaves 

João Mateus Maria Gaivão José Grilo 

Rodrigo Couto 

 

Mariana Calado 

Rui Henriques 

 

Mariana Jorge 

Sara Silva 

 

Pedro Tracana 

  

Raúl Oliveira 

  

Ricardo Cadeireiro 

  

Tiago Gonçalves 

Tabela 3 - Grupos nível Basquetebol; 
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Objetivos dos alunos 

Área das Atividades Físicas e Desportivas 

Basquetebol 

 Para todos os grupos de nível, os objetivos trabalhados na matéria de 

Basquetebol continuarão a ser maioritariamente ligados ao processo ofensivo. Desta 

forma, os alunos irão praticar uma situação de superioridade numérica (2x1), com o 

intuito de facilitar a ocorrência de espaços livres para o cesto e proporcionar, de forma 

mais frequente do que em jogo, a tomada de decisão dos alunos no atacar do cesto. De 

resto, todos os alunos irão igualmente praticar a situação de jogo indicada no PA para a 

avaliação do nível introdutório: 3x3. No caso dos alunos do grupo de nível PI, as 

aprendizagens objetivadas passam pela dinâmica de jogo ofensivo. Isto é, pelo incentivo 

à movimentação sem bola e noção das várias ações possíveis (driblar, passar, lançar), tal 

como quando o fazer. Já em relação ao grupo de nível I e PE, a lecionação passará pela 

qualidade destas ações: para onde desmarcar, a quem passar, quando e como lançar. 

Será já solicitado o lançamento na passada a estes grupos. Ainda, os objetivos para estes 

grupos começarão a visar igualmente posicionamentos defensivos. Ou seja, apelar à 

retificação do posicionamento naqueles casos onde os alunos não se colocam 

corretamente, em função do(s) adversário(s) e do seu cesto (mais trabalhado nas 

situações de 2x1). Procurando o desenvolver das noções de profundidade e transição de 

jogo ao longo da UE, na segunda rotação de espaço estes alunos irão praticar situação 

de jogo 4x4 no campo inteiro de Basquetebol.  

 

 

Prioridades de Observação 

PI I PE 

Observar que alunos driblam 

imediatamente ao receber a 

bola, sem primeiro ver se têm 

colegas desmarcados. Receção a 

duas mãos por parte do António 

Saldanha. Corrigir alunos que 

recebem a bola sem estar 

enquadrados com o cesto. 

Eficácia de desmarcação (para 

o cesto ou não).  

Corrigir alunos que recebem a 

bola sem estar enquadrados 

com o cesto. Corrigir defesas 

que assumam defesa muito 

subida ou imediatamente junto 

a um atacante no 2x1. 

Qualidade do passe do Gonçalo 

Remígio (muito “em balão” na 

última UE). 

Atender a casos de excesso de 

individualismo (José Chaves e 

Tiago Gonçalves).  

Eficácia de desmarcação (para o 

cesto ou não). 

Corrigir defesas que assumam 

defesa muito subida ou 

imediatamente junto a um 

atacante no 2x1. 

Tabela 4 - Prioridades Observação Basquetebol; 
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Voleibol 

 Na matéria de Voleibol, os alunos do grupo de nível PI continuarão a consolidar 

a sustentação da bola em cooperação (2+2), utilizando o toque de dedos e a manchete. 

Caso os indicadores de jogo sejam positivos, durante a UE irei propor-lhes a situação de 

2x2. O António Saldanha, aluno que demonstra grandes dificuldades no toque de dedos, 

fará trabalho individual, sustentando a bola em cooperação com a ajuda da Beatriz Inça. 

Com a mesma lógica de progressão ao longo da UE, caso o António consiga 

desenvolver o seu toque de dedos, irei integrá-lo nas situações de jogo com os restantes 

colegas do grupo de nível PI. Os alunos dos grupos de nível I (que possuem mais 

competências dominadas e que portanto farão grupos de trabalho com alunos PE) e PE 

irão abordar pela primeira vez este ano o serviço por baixo, em exercício critério. 

Ainda, com o objetivo de progredir da situação de jogo 2x2 (nível introdutório – PA) 

para 4x4 (nível elementar – PA), estes alunos irão praticar situação de jogo 3x3, onde 

serão iniciadas as aprendizagens em torno do posicionamento em campo, a utilização de 

três toques por jogada e a rotação dos alunos pelas posições.  

 

 

Patinagem 

 A Patinagem não foi lecionada durante o presente ano letivo. Por esta razão, a 

6ªUE representa, em relação a esta matéria, a importância de diagnosticar os alunos pela 

primeira vez concomitantemente à promoção de aprendizagens. Assim, os objetivos 

operacionais estipulados para os alunos são, com exceção do “quatro”, aqueles 

definidos no PA para o nível introdutório. Ainda, a estação destinada à prática de 

patinagem englobará uma solicitação mais simples e progressiva para os alunos 

Prioridades de Observação 

PI I PE 
Compreender se António 

continua a executar toque de 

dedos com mãos espalmadas e 

membros em extensão à priori.  

Empenho do Rui Henriques 

(contribui, ou não, para os 

indicadores de jogo desejados). 

Trajetória vertical, ou não, 

imposta pelo André, Carlota, 

Carolina Vieira, João Mateus e 

Sara. 

Execução técnica do serviço e 

manchete. Posicionamento dos 

alunos entre si (em “A”. Não 

deixar que se forma uma linha) 

Execução técnica do serviço. 

Posicionamento dos alunos entre 

si (em “A”. Não deixar que se 

forma uma linha) 

Tabela 5 - Prioridades observação Voleibol; 
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iniciantes ou com dificuldades e uma solicitação mais elaborada e completa dentro dos 

objetivos operacionais propostos para os alunos com mais experiência na Patinagem. 

 

Atletismo (Velocidade e Estafetas) 

  Dado que o ensino de Velocidade e Estafetas apenas foi feito de forma pré-

desportiva até ao momento presente, nesta UE estas disciplinas serão lecionadas mais 

perto da sua prática formal. Isto é, a Velocidade consistirá numa corrida de 40m 

(definido no PA) e as estafetas numa corrida de quatro colegas, com passagem do 

testemunho (e não outro objeto), à volta do campo polidesportivo do E1. De modo a 

motivar os alunos (e reunir dados de interesse), serão tirados tempos em ambas as 

corridas. 

 

Segue-se, então, um quadro com os objetivos operacionais das várias matérias 

lecionadas na 6ª UE.  
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Matérias 
Grupos 

de Nível 
Objetivos 

Atletismo 

(estafetas) 
Todos (I) 

Em situação de estafetas (com sinalizador e com 

testemunho): 
- Recebe com controlo visual e em movimento. 

Atletismo 

(Velocidade) 
Todos (I) Corrida de 40 metros: 

- Acelera até à velocidade máxima sem desaceleração. 

Voleibol 

PI 

Em situação de exercício 1+1, sem rede: 
- Recebe a bola em manchete ou toque de dedos, imprimindo 

uma trajetória alta à bola; 
- Enquadra-se com a bola antes e após receção, agarrando ou 

devolvendo a bola em trajetória ascendente para o colega; 
Em situação de jogo reduzido (2+2):  
- Joga com os companheiros, efetuando toque de dedos ou 

manchete; 

I 

Em situação de jogo reduzido (2x2): 
 - Joga com os companheiros, efetuando toque de dedos ou 

manchete;  
- Serve por baixo; 
Em exercício critério: 
- Serve por baixo; 

PE 

Em exercício critério: 
- Serve por baixo; 
Em situação de jogo reduzido (3x3): 
- Joga com os companheiros, efetuando toque de dedos ou 

manchete;  
- Recebe o serviço, enviando a bola a um companheiro para 

que este dê continuidade às ações ofensivas; 
- Serve por baixo; 
- Finaliza em passe, colocando a bola intencionalmente; 

Basquetebol 

PI 

Em situação de superioridade numérica 2x1:   
- Recebe, controla a bola e progride para o cesto adversário; 
- Lança quando tem oportunidade; 
Em situação de jogo reduzido (3x3):  
- Desmarca-se para receber a bola; 
- Passa a bola ao companheiro em melhor posição; 
- Lança quando tem oportunidade; 

I 

Em situação de superioridade numérica 2x1:   
- Recebe, controla a bola e progride para o cesto adversário; 
- Lança quando tem oportunidade; 
Em situação de jogo reduzido (3x3):  
- Recebe, controla a bola e progride para o cesto adversário; 
- Lança quando tem oportunidade; 
- Lança, utilizando lançamento na passada; 
- Desmarca-se para receber a bola; 
- Passa a bola ao companheiro em melhor posição; 
- Assume atitude de defesa quando perde a posse de bola; 

PE 

Em situação de superioridade numérica 2x1:   
- Recebe, controla a bola e progride para o cesto adversário; 
- Lança quando tem oportunidade; 
- Desmarca-se, cortando para o cesto; 
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Área dos Conhecimentos 

 Dentro desta área da EF será continuada a lecionação dos conteúdos definidos 

em conferência curricular do 3º Ciclo para o 2º Período: Adaptações a médio prazo do 

organismo à prática de atividade física. Deste modo, em continuação ao desenvolvido 

na UE anterior, serão revistos os conteúdos já aprendidos e serão introduzidos os sinais 

de fadiga (na aula de 15 de Fevereiro). Os sinais de fadiga serão lecionados a partir da 

apresentação do trabalho individual feito pela Beatriz Inça. A partir daí, a revisão de 

conteúdos será conduzida através de exposição e questionamento dirigido, sem recurso 

a tecnologia. Será igualmente entregue aos alunos um documento de apoio com a 

sistematização dos conteúdos estudados. 

 

Área da Aptidão Física 

 Na primeira rotação de espaço desta UE serão trabalhadas a força média, 

superior e inferior. O trabalho de força inferior e média será desenvolvido na parte 

inicial das aulas, na qual será proposta aos alunos a execução de séries de agachamentos 

e manutenção da posição de prancha (3x15 repetições e 3x15’’). De modo a garantir a 

prática e empenho dos alunos, estes serão distribuídos em círculo, para que a tarefa seja 

partilhada por toda a turma e possa observar todos os alunos. Mais, o estilo de ensino 

utilizado será o comando, para que seja eu a ditar os ritmos e tempos de execução e 

nenhum aluno “contorne” despercebidamente as caraterísticas do exercício. As forças 

média e superior serão ainda trabalhadas em conjugação com as situações de jogo de 

Basquetebol e Voleibol. Espero que os alunos trabalhem de forma empenhada e, pelo 

menos, dinâmica, não existindo muitas situações de comportamento desvio 

(maioritariamente, descanso nos colchões), pois será o ritmo com que os alunos 

Em situação de jogo reduzido (3x3):  
 - Recebe, controla a bola e progride para o cesto adversário; 
 - Lança quando tem oportunidade; 
- Lança, utilizando lançamento na passada; 
- Desmarca-se, cortando para o cesto; 
- Defende individualmente; 

Patinagem Todos (I) 
Deslize para a frente; 
Em deslize para a frente executa o Carrinho; 
Executa travagem em “T”; 

Tabela 6 - Objetivos operacionais AFD; 
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executam os exercícios solicitados que ditará a sua reentrância nas situações de jogo. A 

segunda rotação de espaço da UE contará apenas com dois dias de aulas, englobando 

três tempos letivos. Deste modo, a aptidão aeróbia será trabalhada justamente na parte 

inicial da aula de 15 de Fevereiro (90’), através de corrida contínua.  

 

Estratégias 

Processo Ensino-Aprendizagem 

Estilos de Ensino 

Os estilos de ensino presentes nesta UE serão o comando e a tarefa. De modo a 

poder conduzir a aula sem interferências para com os propósitos de utilização do ensino 

por comando, irei detalhar regras e tempos alocados para a parte inicial da aula, tal 

como que exercícios e alongamentos serão prescritos aos alunos. O estilo de ensino por 

tarefa será utilizado na parte inicial das aulas de 90’ e na parte principal de toda a UE, 

participando os alunos em exercícios com objetivos operacionais e critérios previamente 

definidos. Para que a utilização deste estilo de ensino progrida na sua eficácia, irei 

especificar regras de organização para os alunos nas várias tarefas (dimensão 

organização). 

 Será ainda utilizado o estilo de ensino recíproco. Este estilo de ensino será 

explorado com a Beatriz Inça através da sua apresentação de trabalho individual e 

através da sua agência de ensino com o António Saldanha na matéria de Voleibol. No 

segundo caso, a Beatriz irá coadjuvar-me, ajudando o António num exercício critério 

para toque de dedos e 1+1. Após rever os critérios de êxito com a Beatriz, ela será 

responsável por proporcionar feedback ao António durante a prática destes exercícios.  

 

Formação de Grupos e Equipas 

As estratégias para a formação de grupos desta UE serão as mesmas aplicadas 

anteriormente. Isto é, as premissas para este processo passam pela separação de alunos 

que normalmente apresentam comportamentos fora da tarefa e pela homogeneidade de 

nível. Deste modo, os alunos foram agrupados com o intuito diferenciar a solicitação 

pedagógica entre aqueles que jogarão ainda situações de 3x3 no Basquetebol e 2x2 no 

Voleibol e aqueles que iniciarão a aprendizagem do serviço e jogo 3x3 no Voleibol e 
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que poderão ainda experimentar o 4x4 no Basquetebol. Dado não existirem nesta UE 

matérias que serão praticadas a pares (como Ginástica de Solo ou Badminton), permiti a 

conjugação da Diana Mata e Maria do Mar no mesmo grupo, mas em equipas 

diferentes.  

 

Feedback 

Em concordância com objetivos já apontados na UE antecedente, terei especial 

atenção em proporcionar feedback à distância de forma frequente, relacionado com 

conteúdos, organização e disciplina.  

 Ainda, continuarei a estar atento perante a possibilidade de providenciar 

feedback coletivo caso existam comportamentos semelhantes dentro do mesmo grupo 

de alunos que necessitem de ser retificados ou abordados. Esta estratégia visa prevenir 

feedback individual muito frequente acerca dos mesmos aspetos dentro de um grupo e 

assim libertar-me para acompanhar outras necessidades da aula.  

 Sempre que fornecer feedback procurarei não tornar a minha atenção exclusiva 

ao (s) aluno (s) alvo. Isto é, tentarei continuar a observar e controlar, dentro do possível, 

o resto da aula. Para tal, sempre que fornecer feedback, colocar-me-ei de forma a estar 

de frente para o resto do espaço de aula.  

 

 

 

 

 

 Formação de Grupos 

Eq
u

ip
as

 

1 2 3 4 

André Santos 

Carlota Oliveira 

João Mateus 

Catarina Jesus 

Diana Mata 

Rui Henriques 

Carolina Jesus 

Filipe Tomé 

Gonçalo Remígio 

Tiago Gonçalves 

Catarina Karas 

Mariana Calado 

David Lopes 

Guilherme Novais 

Carolina Vieira 

Gonçalo Costa 

Sara Silva 

António Saldanha 

Ana Fialho 

Maria do Mar 

Rodrigo Couto 

Carina Tavares 

Pedro Tracana 

Ricardo Cadeireiro 

José Chaves 

Carolina Sousa 

Mariana Jorge 

Raul Oliveira 

José Grilo 
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Alunos que não realizam parte prática 

À semelhança daquela que foi a principal intenção por detrás da inclusão destes 

alunos na última UE, irei pré-estabelecer tarefas diferentes e solicitar mais do que uma 

tarefa por aula. Deste modo, será proposto aos alunos que não realizam prática a 

realização de fichas de trabalho acerca dos conteúdos lecionados, a ajuda/manipulação 

de materiais da aula e situações de agência de ensino.  

Intervenção Pedagógica do Professor 

Dimensão Instrução 

A instrução dos alunos em relação aos critérios de êxito para cada tarefa 

continuará a ser uma grande preocupação na 6ªUE. É uma estratégia importante na 

inclusão, motivação e responsabilização dos alunos para com as suas aprendizagens e 

permite maior plataforma de entendimento para o trabalho aluno-professor e aluno-

aluno durante a aula. Assim, de modo a que a instrução seja clara, breve e não exista 

omissão de informação, irei especificar no plano das sessões as palavras-chave e 

momentos destinados à instrução. A primeira aula de cada rotação de espaço terá 

especial investimento na instrução e demonstração das atividades presentes nas várias 

estações (com excepção das repetidas). Nas restantes aulas da UE, irei questionar 

inicialmente os alunos acerca de dúvidas que possam existir ou apontar retificações, não 

repetindo o processo de instruir os alunos com demonstração de todas as atividades 

propostas para que haja mais tempo disponível para a prática. Será detalhado no 

planeamento das sessões de 90’ uma instrução final para revisão dos principais erros e 

ganhos observados, de modo a que não me esqueça de proceder à revisão dos 

conteúdos, como já aconteceu anteriormente. 

 Devido à diferenciação pedagógica em decurso nesta UE, alguns momentos de 

instrução serão destinados apenas a metade da turma. Desta forma, irei dispor os grupos 

3 e 4 em estações próximas e sequenciais no P1, para que possa proceder à instrução 

referente à matéria de Voleibol para estes alunos enquanto o resto da turma inicia a 

prática, simultaneamente, noutras estações.  

Para tentar tornar a estilização por tarefa mais eficaz, irei igualmente planear e 

detalhar quais as regras de organização a instruir aos alunos. 
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 Procurarei associar, nos momentos instrutivos, os critérios em causa com o nível 

de AFD relacionado, para que os alunos possam estar mais inteirados do seu processo 

de aprendizagem e avaliação correspondente. 

Dimensão Organização 

De maneira idêntica ao que foi estipulado na UE anterior, será solicitado aos 

alunos que decorem os seus grupos e que, quem usar colete na primeira aula, o vista à 

entrada para as aulas seguintes. Esta estratégia visa o poupar de tempo instrutivo 

relacionado à organização dos grupos dos alunos, criando rotinas dentro da UE. Já 

mencionada foi a estratégia de proceder à instrução de forma parcial, em função da 

diferenciação pedagógica posta em prática com os alunos. Isto é, aqueles conteúdos, 

objetivos e organizações que apenas dizem respeito a uma porção da turma serão 

transmitidos apenas a essa porção, não gastando tempo (de prática) de toda a turma na 

instrução inicial.  

 A estratégia de organizar as rotações dos alunos pelas tarefas em função do 

tempo disponível dentro da UE será reutilizada. A continuidade programática da UE 

será igualmente explorada no sentido de progredir dentro da complexidade dos 

exercícios solicitados aos alunos. Desta forma, serão previstas progressões nas matérias 

de Basquetebol e Voleibol de maneira adaptada a cada grupo de nível/grupo de 

trabalho: 

 Voleibol 

Grupo 1 experimentará situação de 2x2 na rotação no E1, se sustentação da bola 

se consolidar.  

 Grupo 2 experimentará exercício critério de serviço na rotação E1. 

Basquetebol 

 Grupos 3 e 4 praticarão situação de jogo 4x4 em campo inteiro na rotação no E1. 

 

Outro aspeto que será explorado nesta UE será a diferenciação aplicada entre as aulas de 

45’ e 90’ no P1. Enquanto que a aula de 90’ contemplará as situações de 2v1 e jogo no 

Basquetebol, as de 45’ apenas contemplarão a situação de jogo reduzido. Isto porque 

nas aulas de 45’ se torna complicado solicitar ambas as situações sem correr o risco de 

gastar tempo precioso em transições e sem promover tempo de prática suficiente para a 

ocorrência de aprendizagens numa tarefa.  
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 Dado que o E1 não engloba a pista de atletismo, serão previstas duas situações 

distintas para a prática de corrida de velocidade. Caso o professor que ocupar o E2 

necessitar da pista de Atletismo, esta corrida terá lugar paralelamente aos campos de 

Voleibol do exterior. Caso contrário, tal acontecerá na pista de Atletismo para que a 

contextualização do exercício seja superior.  

 Dado que os materiais utilizados nesta UE não são considerados “de risco”, 

pesados ou numerosos, não será prevista uma organização específica para os momentos 

de arrumação do material. Os alunos recolherão o material da sua estação para um ponto 

combinado e proceder-se-á ao encerramento das aulas.  

Dimensão Disciplina 

No sentido de melhorar o funcionamento desta dimensão, foram acionadas 

estratégias no âmbito da formação de grupos. 

Outra estratégia no contexto desta dimensão foi já apontada em balanços 

anteriores e neste plano: a utilização de feedback de grupo. Caso existam 

comportamentos indesejados recorrentes em algum grupo de trabalho, irei proceder ao 

feedback geral nesse grupo. Assim, procurarei valorizar o feedback disciplinar, não o 

sobreutilizando individualmente, ao mesmo tempo que existe a possibilidade de os 

alunos gerarem chamadas de atenção recíprocas por não quererem interromper a prática 

por razões de indisciplina. Terei especial cuidado em promover esta responsabilização 

recíproca entre os alunos nos momentos instrutivos. Ou seja, caso existam alunos a falar 

nestes momentos, utilizarei a motivação dos restantes alunos para começar a prática ou 

terminar a aula contra a responsabilização de quem estiver a impedi-lo.  

A utilização de feedback à distância frequentemente será outro aspeto 

fundamental no âmbito de concretizar esta dimensão, no sentido de incutir aos alunos a 

ideia de que acompanho a aula em geral.   

 

Dimensão Clima Relacional 

Penso que as estratégias já apontadas no sentido de melhor acompanhar a prática 

da turma ajudarão a construir um melhor clima relacional. A tentativa de diferenciar os 

objetivos para os alunos (progredindo dentro deles ao longo da UE) e de contribuir para 

o equilíbrio das equipas no que toca ao seu nível de apreciação poderá, igualmente, 

ajudar a catalisar o clima para a aprendizagem e bem-estar dos alunos. 
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Irei procurar motivar os alunos para com as práticas e aprendizagens propostas 

através de partes iniciais das aulas mais aprazíveis ou desafiantes nas aulas de 90’. O 

trabalho em aptidão física com a turma disposta em círculo (proposta da professora 

Cristina Carvalho), num desafio comum a todos os alunos, poderá aproximar os alunos 

uns dos outros e da tarefa em si. Ainda, na aula de 90’ no E2, será proposto aos alunos a 

prática de Futebol Humano. Este exercício, para além de ter transfere para as situações 

de 2v1 e jogo realizadas na matéria de Basquetebol, foi um dos exercícios mais 

solicitados pelos alunos aquando a realização da ficha de autoavaliação do 1º Período.  

Avaliação 

Para proceder à avaliação formativa dos alunos na área das AFD, irei proceder 

ao preenchimento de grelhas de registo com os objetivos operacionais estipulados. Tal 

preenchimento será feito posteriormente às aulas e, com o intuito de o guiar, estabeleci 

algumas prioridades de observação. Terei o cuidado de rever as informações retiradas a 

cada aula e contrastá-las com o que já sei sobre cada aluno, no sentido de perceber que 

prioridades de observação devem ser criadas.  

 De modo a incluir os alunos no seu processo de avaliação, com os ganhos já 

mencionados no balanço da 2ª Etapa, irei solicitar aos alunos o preenchimento de uma 

ficha de autoavaliação no final da UE com os objetivos operacionais trabalhados.  

Devido à sua inaptidão de fazer parte prática da aula por lesão, a Beatriz Inça irá 

realizar dois trabalhos individuais. Um respeitante às matérias das AFD (Ginástica 

Acrobática) e outro respeitante à área dos conteúdos (Sinais de Fadiga). A entrega e 

apresentação do segundo trabalho mencionado será nesta UE, com entrega a dia 5 de 

Fevereiro e apresentação ao dia 15 do mesmo mês. A avaliação deste trabalho e 

respetiva apresentação será feita de acordo com o estabelecido no documento Critérios e 

Normas de Avaliação, desenvolvido pelo GEF.   
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Plano das Sessões 

Espaço P1 Aulas Nº 

Material 
Coletes, pinos, sinalizadores, 4 pares de patins, bolas de basquetebol e voleibol, colchonetes, postes corfebol e 

rede de voleibol.  
48 51 

Exercício/ descrição Organização Critérios êxito Obs./Estr. T.T. T.A T.T. T.A 

Parte inicial da aula   

Tolerância 

 Alunos sentam-se em meia-lua junto 

à linha lateral do campo 

polidesportivo, de costas para a 

bancada. 

  5’ 5’ 5’ 5’ 

Instrução e demonstração Idem 

Palavras-chave basquetebol: 

- Desmarcar para receber bola; 

- Receber e virar para cesto; 

- Passar a colega desmarcado; 

- Lançar se possível; 

 

Palavras-chave Voleibol: 

- Nunca esquecer posição base 

(joelhos semifletidos, virado para a 

bola com esta entre nós e o campo 

adversário); 

- Questionamento: 

- Na manchete a bola toca nos 

 5’ 10’ 3’ 8’ 
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pulsos? 

- No toque de dedos os braços 

esticam só para a frente? 

 

Palavras-Chave Patinagem: 

- Na subida, um pé de cada vez; 

- Pernas nunca estão 100% 

esticadas; 

- Ao andar, passos pequenos; 

- Ao patinar, movimento de apoio 

na diagonal e outra perna dobra; 

- No carrinho, pés paralelos, dobra 

joelhos e peso para a frente; 

 

Demonstração Patinagem: Mariana 

Calado; 

 

Regras Basquetebol (3x3+AF) 

Regras Voleibol. 

Circuito Patinagem 

 

- Só levantam quando disser. 

 

Organização Grupos e coletes 

(criação rotina) 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

Ano Letivo 2012/2013 

Professor Estagiário – Diogo Andrade 

Aquecimento 

Por vagas: 

- Corrida contínua x4; 

- Rodar braços; 

- Calcanhares aos glúteos; 

- Joelhos acima; 

- Skipping; 

- Corrida lateral; 

- Sprint; 

 

Alunos formam círculo: 

15’’ Prancha 

15’’ Prancha lateral 

15 Agachamentos; 

 

Alunos distribuídos ao longo da linha 

de fundo 

Distribuir grupos no final do 

aquecimento. 

Demonstrar sempre de lado 

para os alunos. 
5’ 15’ 5’ 13’ 

Parte principal da aula   

Basquetebol (1 e 2) 

Situação de jogo reduzido: 

3x3; 

 

 

Patinagem (3) 

Num percurso demarcado: 

- Andar com patins 

calçados; 

- Deslizes; 

Na aula 48 

- Grupo 1 no Basquetebol (1), troca 

com grupo 2 que está no Voleibol. 

- Grupo 3 começa no Basquetebol 

(2), troca com grupo 4 que está na 

patinagem; 

 

Na aula 51 

- Inversão de conjunto grupos 1 e 2 

com 3 e 4. 

- Pouco tempo despendido em 

transições de exercícios e espaço. 

- Acompanhamento ativo da minha 

parte à distância. 

- Todos os alunos envolvidos em 

atividade sem muitos casos de 

comportamento desvio. 

 

 

 

Quando no Voleibol, António 

Saldanha faz exercício critério 

de passe com ajuda de Beatriz 

Inça. 

’22 ’37 24’ 37’ 
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- Carrinho; 

 

 

Voleibol (4) 

Situações de cooperação 

2+2, de jogo 2x2 e 3x3; 

 

 

 

Basquetebol 

 Cada elemento da equipa de 

fora faz 2 séries de 20 Abdominais e 

10 extensões antes de trocar com 

colega. 

 

Patinagem 

Dois alunos por cada cone. 

Quando um aluno chega ao 

cone em frente, o colega 

pode partir. 

 

Voleibol 

Todos os grupos: Cada elemento da 

equipa de fora faz 2 séries de 20 

Abdominais e 10 extensões antes de 

trocar com colega. 

 

Grupo 1: Cooperação 2+2 

através do toque de dedos ou 

manchete;  

Grupo 2: Jogo 2x2 com 

utilização de toque de dedos 

ou manchete; 

Grupos 3 e 4: Exercício 
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critério de serviço: 5 

serviços cada par. 

Posteriormente, jogo 3x3 

com utilização de toque de 

dedos, manchete e serviço. 

  

Encerramento da Aula 

 

Os alunos trazem o material da sua 

estação para junto da baliza e 

concentram-se em meia-lua na linha 

da área. Alunos da patinagem 

agrupam pares de patins junto à 

bancada. 

- Ordenação no arrumo de material. 

- Menção eficaz de regras, caso 

necessário. Reforços para alunos 

decorarem grupos. 

- Revisão principais erros da aula; 

- Enaltecer empenhos exemplares e 

explicar consequências na 

aprendizagem daqueles menos 

exemplares. 

 

 4’ 41’ 4’ 41’ 

Tolerância    4’ 45’ 4’ 45’ 

Tabela 7 - Plano das sessões nº 48 e 51 (45' no P1); 
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Espaço P1 Aulas Nº 

Material 
Coletes, pinos, sinalizadores, 4 pares de patins, bolas de basquetebol e voleibol, colchonetes, postes corfebol e 

rede de voleibol.  
49/50 

Exercício/ descrição Organização Critérios êxito Obs./Estr. T.T. T.A 

Parte inicial da aula  

Tolerância 

 Alunos sentam-se em meia-lua 

sensivelmente a meio do meio-campo 

do polidesportivo, de frente para a 

bancada. 

  5’ 5’ 

Instrução e demonstração Idem 

Demonstração 2v1 Basquetebol e 

Lançamento na passada. 

 

Palavras-chave basquetebol: 

- Atacar cesto perante possibilidade 

(drible ou lançamento); 

- 2/3 Passes permitidos; 

- Se possível, utilização de 

lançamento na passada. 2 apoios, 

com subida enérgica do joelho de 

impulsão (semelhante a salto 

comprimento). Última apoio do 

lado contrário ao cesto; 

 

 5’ 10’ 
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- Corrida contínua (5’) 

Aquecimento 

Por vagas: 

- Rodar braços; 

- Calcanhares aos glúteos; 

- Joelhos acima; 

- Skipping; 

- Corrida lateral; 

- Sprint; 

 

Alunos formam círculo e 

x3: 

15’’ Prancha 

15 Agachamentos; 

 

Alunos distribuídos ao longo da linha 

de fundo 

Distribuir grupos no final do 

aquecimento. 

Demonstrar sempre de lado 

para os alunos. Mencionar 

paralelismo entre 

agachamentos e carrinho na 

patinagem. 

10’ 20’ 

Parte principal da aula  

Basquetebol (1) 

Situação de superioridade 

numérica: 2x1.  

 

Basquetebol (2) 

Situação de jogo reduzido: 

3x3; 

 

 

Patinagem (3) 

Transições no sentido horário. 

Grupo 3 começa no Basquetebol (1), 

Grupo 4 começa no Voleibol. Grupo 

1 no Basquetebol (2) e Grupo 2 

começa na patinagem. 

Primeira rotação inclui situação de 

2v1 em ambos os espaços de 

Basquetebol. Quando o grupo 3 

passar por Basquetebol (2), faz jogo 

em vez de 2x1. 

- Pouco tempo despendido em 

transições de exercícios e espaço. 

- Acompanhamento ativo da minha 

parte à distância. 

- Todos os alunos envolvidos em 

atividade sem muitos casos de 

comportamento desvio. 

 

 

Demonstração/instrução aos 

grupos 3 e 4 dos critérios 

serviço por baixo, 

posicionamento e três toques 

no Voleibol na primeira 

transição. 

 

Quando no Voleibol, António 

Saldanha faz exercício critério 

de passe com ajuda de Beatriz 

Inça. No resto do tempo, a 

Beatriz promove ajudas na 

4x 

13’ 
72’ 
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Num percurso demarcado: 

- Andar com patins 

calçados; 

- Deslizes; 

- Carrinho; 

 

 

Voleibol (4) 

Situações de cooperação 

2+2, de jogo 2x2 e 3x3; 

 

 

 

Basquetebol 

 Cada elemento da equipa de 

fora faz 2 séries de 20 Abdominais e 

10 extensões antes de trocar com 

colega.  

No 2v1, quem lança defende na 

próxima vaga. 

 

Patinagem 

Dois alunos por cada cone. 

Quando um aluno chega ao 

cone em frente, o colega 

pode partir. 

 

Voleibol 

Todos os grupos: Cada elemento da 

equipa de fora faz 2 séries de 20 

Abdominais e 10 extensões antes de 

trocar com colega. 

 

Grupo 1: Cooperação 2+2 

através do toque de dedos ou 

manchete;  

Grupo 2: Jogo 2x2 com 

utilização de toque de dedos 

patinagem.  
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ou manchete; 

Grupos 3 e 4: Exercício 

critério de serviço: 5 

serviços cada par. 

Posteriormente, jogo 3x3 

com utilização de toque de 

dedos, manchete e serviço. 

 

Arrumação do material e 

alongamentos estáticos: 

- Principais grupos 

musculares. 

Alunos distribuídos em meia lua ao 

longo da linha de área.  
  4’ 76’ 

Encerramento da Aula 

 

Os alunos trazem o material da sua 

estação para junto da baliza e 

concentram-se em meia-lua na linha 

da área. Alunos da patinagem 

agrupam pares de patins junto à 

bancada. 

- Ordenação no arrumo de material. 

- Menção eficaz de regras, caso 

necessário. Reforços para alunos 

decorarem grupos. 

- Revisão principais erros da aula; 

- Enaltecer empenhos exemplares e 

explicar consequências na 

aprendizagem daqueles menos 

exemplares. 

 

Área dos Conhecimentos: 

Relacionar responsabilidades do 

jogo do Voleibol com benefícios 

sociais.  

 4’ 80’ 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

Ano Letivo 2012/2013 

Professor Estagiário – Diogo Andrade 

 

Tolerância    10’ 90’ 

Tabela 8 - Plano da sessão 49/50 (90' no P1); 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 48 

Rotação Hora 
Grupos 

Basqu. 1 Basqu. 2 Voleibol Patinagem 

1ª Rotação 15h45m 1 3 2 4 

2ª Rotação 15h56m 2 4 1 3 

Aula 51 

1ª Rotação 15h43m 3 1 4 2 

2ª Rotação 15h55m 4 2 3 1 

Aula 49/50 

1ª Rotação 10h40m 3 1 4 2 

2ª Rotação 10h53m 1 2 3 4 

3ª Rotação 11h06m 2 4 1 3 

4ª Rotação 11h19m 4 3 2 1 

Tabela 9 - Rotações dos alunos pelos espaços no P1; 

Ilustração 1 - Esquema das aulas no P1; 
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Espaço E1 Aulas Nº 

Material Coletes, pinos, sinalizadores, bolas de basquetebol e voleibol, testemunhos.  52/53 

Exercício/ descrição Organização Critérios êxito Obs./Estr. T.T. T.A 

Parte inicial da aula  

Tolerância 

 Alunos sentam-se em meia-lua 

sensivelmente num dos cantos do 

campo polidesportivo, de costas para 

E2. 

  5’ 5’ 

Instrução e demonstração Idem 

Instrução da organização das 4 

estações. 

 

Demonstração exercício de 

Lançamento na passada. 

Demonstração estafetas. 

 

Palavras-chave basquetebol: 

2 apoios, com subida enérgica do 

joelho de impulsão (semelhante a 

salto comprimento). Última apoio 

do lado contrário ao cesto; 

 

Palavras-chave estafetas: 

- Transmissão ascendente.  

- Transmissão em corrida. 

 

Demonstração de uma 

transmissão perto dos alunos e 

de uma corrida de estafetas. 

6’ 11’ 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

Ano Letivo 2012/2013 

Professor Estagiário – Diogo Andrade 

- Corrida contínua (6’) 

- Jogo pré-desportivo: 

Futebol Humano. 

 

Alunos com colete de uma equipa, 

alunos sem colete de outra equipa. 

Distribuir grupos no final do 

aquecimento. 
 14’ 25’ 

Parte principal da aula  

Voleibol (1) 

Situações de jogo 2x2 e 

3x3; 

 

Basquetebol (2) 

Situação de jogo reduzido: 

3x3 meio campo e 4x4 

campo inteiro; 

 

Basquetebol (3) 

Exercício critério de 

lançamento na passada.  

 

Atletismo (4) 

- Corrida de velocidade 

(40m) e corrida de estafetas. 

 

 

 

 

Transições no sentido horário pelas 

estações (numérico). 

 

Voleibol 

Grupos 1 e 2: Cada elemento da 

equipa de fora dá uma volta ao 

exterior e troca com colegas 

Grupos 3 e 4: Aluno de fora faz salto 

à corda (20 saltos) e entretanto 

espera, ou antecipa, troca através da 

rotação em campo. 

 

Grupo 1 e 2: Jogo 2x2 com 

utilização de toque de dedos 

ou manchete (grupo 2 faz 

exercício critério de serviço) 

Grupos 3 e 4: Exercício critério de 

serviço: 5 serviços cada par. 

Posteriormente, jogo 3x3 com 

utilização de toque de dedos, 

manchete e serviço. 

- Pouco tempo despendido em 

transições de exercícios e espaço. 

- Acompanhamento ativo da minha 

parte à distância. 

- Todos os alunos envolvidos em 

atividade sem muitos casos de 

comportamento desvio. 

 

 

Demonstração e instrução de 

serviço por baixo aquando a 

passagem do grupo 2 pelo 

Voleibol. 

4x 

12’ 
73’ 
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Basquetebol 

 Grupos 1 e 2 fazem jogo 

reduzido 3x3. Elementos “de fora” 

fazem uma volta ao exterior e trocam 

por ordem numérica dos alunos. 

Grupos 3 e 4 fazem jogo 4x4 em 

campo inteiro. 

 

Atletismo 

Alunos fazem duas corridas 

de velocidade, a pares, com 

medição de tempo. Quando 

todos tiverem terminado, 

seguem para corrida de 

estafetas. 4 alunos por 

corrida de estafeta. 

Parte Final 

Arrumação do material e 

alongamentos estáticos: 

- Principais grupos 

musculares. 

 

Os alunos trazem o material da sua 

estação para junto da baliza e 

concentram-se em meia-lua na linha 

da área. Alunos distribuídos em meia-

lua ao longo da linha de área (baliza 

do lado dos pavilhões).  

 

Caso a aula esteja atrasada 

para com o planeado, 

alongamentos não são feitos. 

3’ 76’ 

Apresentação do trabalho 

individual da Beatriz Inça e 
 

Área dos Conhecimentos: 

Sinais de Fadiga (trabalho 

Entrega dos documentos de 

apoio relativos à Área dos 
10’ 86’ 
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Encerramento aula. 

 

individual Beatriz Inça) 

 

- Menção eficaz de regras, caso 

necessário. Reforços para alunos 

decorarem grupos. 

- Revisão principais erros da aula; 

- Enaltecer empenhos exemplares e 

explicar consequências na 

aprendizagem daqueles menos 

exemplares. 

 

 

Conhecimentos 

Tolerância    4’ 90’ 

Tabela 10 - Plano da aula nº 52/53 (90' no E1); 
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Espaço E1 Aulas Nº 

Material Coletes, pinos, sinalizadores, bolas de basquetebol e voleibol, testemunhos.  54 

Exercício/ descrição Organização Critérios êxito Obs./Estr. T.T. T.A 

Parte inicial da aula  

Tolerância 

 Alunos sentam-se em meia-lua 

sensivelmente num dos cantos do 

campo polidesportivo, de costas para 

E2. 

  5’ 5’ 

- Corrida contínua (5’) 

- Aquecimento articular (2’) 

 

Alunos agrupados numa das linhas 

laterais para aquecimento articular 

Distribuir grupos no final do 

aquecimento. 
 7’ 12’ 

Parte principal da aula  

Voleibol (1 e 2) 

Situações de jogo 2x2 e 

3x3; 

 

Basquetebol (3 e 4) 

Situação de jogo reduzido: 

3x3 meio campo e 4x4 

campo inteiro;  

 

 

 

Transições: 

Voleibol 1 para Basquetebol 3; 

Voleibol 2 para Basquetebol 4; 

 

Voleibol (1 e 2) 

Grupos 1 e 2: Cada elemento da 

equipa de fora dá uma volta ao 

exterior e troca com colegas 

Grupos 3 e 4: Aluno de fora faz salto 

à corda (20 saltos) e entretanto 

espera, ou antecipa, troca através da 

rotação em campo. 

- Pouco tempo despendido em 

transições de exercícios e espaço. 

- Acompanhamento ativo da minha 

parte à distância. 

- Todos os alunos envolvidos em 

atividade sem muitos casos de 

comportamento desvio. 

 

 

 
2x 

12’ 
36’ 
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Grupo 1 e 2: Jogo 2x2 com 

utilização de toque de dedos ou 

manchete (grupo 2 faz exercício 

critério de serviço) 

Grupos 3 e 4: Exercício critério de 

serviço: 5 serviços cada par. 

Posteriormente, jogo 3x3 com 

utilização de toque de dedos, 

manchete e serviço. 

 

Basquetebol (3 e 4) 

 Grupos 1 e 2 fazem jogo 

reduzido 3x3. Elementos “de fora” 

fazem uma volta ao exterior e trocam 

por ordem numérica dos alunos. 

Grupos 3 e 4 fazem jogo 4x4 em 

campo inteiro. 

Parte Final 

Encerramento aula. 

 

Os alunos trazem o material da sua 

estação para junto da baliza e 

concentram-se em meia-lua na linha 

da área. Alunos distribuídos em meia-

lua ao longo da linha de área (baliza 

do lado dos pavilhões). 

 

- Menção eficaz de regras, caso 

necessário. Reforços para alunos 

decorarem grupos. 

- Revisão principais erros da aula; 

- Enaltecer empenhos exemplares e 

explicar consequências na 

 5’ 41’ 
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aprendizagem daqueles menos 

exemplares. 

 

- Boas Férias! 

Tolerância    4’ 45’ 

Tabela 11 - Plano da aula nº54 (45' no E1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustração 3 - Esquema da sessão nº 52/53; 

Ilustração 2 - Esquema da sessão nº54; 
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Aula 54 

Rotação Hora 
Grupos 

Basqu. 3 Basqu. 4 Voleibol (1) Voleibol (2) 

1ª Rotação 15h42m 1 3 2 4 

2ª Rotação 15h54m 2 4 1 3 

Aula 52/53 

 Voleibol (1) Basq. (2) Basq. (3) Atletismo (4) 

1ª Rotação 10h45m 1 2 3 4 

2ª Rotação 10h57m 4 1 2 3 

3ª Rotação 11h09m 3 4 1 2 

4ª Rotação 11h21m 2 3 4 1 

Tabela 12 - Transições dos alunos nas aulas do E1; 
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Grelha de Registo para avaliação formativa de Voleibol 

 Voleibol 

Nº Nome 
Enquadra-

se com a 

bola 

Recebe a bola em manchete ou 

toque de dedos, imprimindo 

uma trajetória alta à bola 

Joga com os 

companheiros, 

efetuando toque de 

dedos ou manchete 

Serve 

por 

baixo 

Recebe o serviço, enviando a 

bola a um companheiro para 

que este dê continuidade às 

ações ofensivas 

Finaliza em 

passe, colocando 

a bola 

intencionalmente 

1 Ana Fialho            
2 André Santos            
3 António Saldanha            
4 Beatriz Inça            
5 Carina Tavares            
6 Carlota Oliveira            
7 Carolina Jesus            
8 Carolina Vieira            
9 Carolina Sousa            
10 Catarina Karas            
11 Catarina Jesus            
12 David Lopes            
13 Diana Mata            
14 Filipe Tomé            
15 Gonçalo Costa            
16 Gonçalo Remigio            
17 Guilherme Novais            
18 João Mateus            
19 José Grilo            
20 José Chaves            
21 Maria Gaivão            
22 Mariana Jorge            
23 Mariana Calado            
24 Pedro Tracana            
25 Raul Oliveira            
26 Ricardo Cadeireiro            
27 Rodrigo Couto            
28 Rui Henriques            
29 Sara Silva            
30 Tiago Gonçalves            
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Grelha de Registo para avaliação formativa de Basquetebol 

 Basquetebol 

Nº Nome 

Recebe, 

controla a 

bola e 

progride para 

o cesto 

adversário 

Lança 

quando tem 

oportunidade 

Desmarca-se 

para receber a 

bola 

Passa a bola ao 

companheiro 

em melhor 

posição 

Assume atitude 

de defesa quando 

perde a posse de 

bola 

Desmarca-

se, 

cortando 

para o 

cesto 

Lança 

na 

passada 

Defende 

individualmente 

1 Ana Fialho              
2 André Santos              
3 António Saldanha              
4 Beatriz Inça              
5 Carina Tavares              
6 Carlota Oliveira              
7 Carolina Jesus              
8 Carolina Vieira              
9 Carolina Sousa              
10 Catarina Karas              
11 Catarina Jesus              
12 David Lopes              
13 Diana Mata              
14 Filipe Tomé              
15 Gonçalo Costa              
16 Gonçalo Remigio              
17 Guilherme Novais              
18 João Mateus              
19 José Grilo              
20 José Chaves              
21 Maria Gaivão              
22 Mariana Jorge              
23 Mariana Calado              
24 Pedro Tracana              
25 Raul Oliveira              
26 Ricardo Cadeireiro              
27 Rodrigo Couto              
28 Rui Henriques              
29 Sara Silva              
30 Tiago Gonçalves              
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Grelha de Registo para avaliação formativa de Patinagem 

Patinagem 

Nº Nome 
Deslize em 

frente 
Travagem em T 

Deslize em frente e 

Carrinho 

1 Ana Fialho       
2 André Santos       
3 António Saldanha       
4 Beatriz Inça       
5 Carina Tavares       
6 Carlota Oliveira       
7 Carolina Jesus       
8 Carolina Vieira       
9 Carolina Sousa       
10 Catarina Karas       
11 Catarina Jesus       
12 David Lopes       
13 Diana Mata       
14 Filipe Tomé       
15 Gonçalo Costa       
16 Gonçalo Remigio       
17 Guilherme Novais       
18 João Mateus       
19 José Grilo       
20 José Chaves       
21 Maria Gaivão       
22 Mariana Jorge       
23 Mariana Calado       
24 Pedro Tracana       
25 Raul Oliveira       
26 Ricardo Cadeireiro       
27 Rodrigo Couto       
28 Rui Henriques       
29 Sara Silva       
30 Tiago Gonçalves       
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Grelha de Registo para avaliação formativa de Atletismo 

Atletismo 

Nº Nome 

Recebe 

testemunho 

com controlo 

visual e em 

movimento. 

Acelera até à 

velocidade 

máxima sem 

desaceleração 

(40m) 

1 Ana Fialho     
2 André Santos     
3 António Saldanha     
4 Beatriz Inça     
5 Carina Tavares     
6 Carlota Oliveira     
7 Carolina Jesus     
8 Carolina Vieira     
9 Carolina Sousa     
10 Catarina Karas     
11 Catarina Jesus     
12 David Lopes     
13 Diana Mata     
14 Filipe Tomé     
15 Gonçalo Costa     
16 Gonçalo Remigio     
17 Guilherme Novais     
18 João Mateus     
19 José Grilo     
20 José Chaves     
21 Maria Gaivão     
22 Mariana Jorge     
23 Mariana Calado     
24 Pedro Tracana     
25 Raul Oliveira     
26 Ricardo Cadeireiro     
27 Rodrigo Couto     
28 Rui Henriques     
29 Sara Silva     
30 Tiago Gonçalves     
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Anexos 

Ficha de autoavaliação 

Nome:__________________________________ Nº:_______ data:_____ 

Assinala, com um S (sim) ou um N (não), os critérios que conseguiste cumprir nesta 

rotação de espaço 

Matéria Critério 
Sim (S) ou 

Não (N) 

Basquetebol 

Consigo receber a bola e avançar para o cesto  

Se estou ao pé do cesto e ninguém me está a defender, tento 

encestar. 
 

Consigo fazer lançamento na passada, com dois apoios.  

Se tenho a bola e vejo um colega meu desmarcado mais 

perto do cesto, passo-lhe a bola 
 

Quando a minha equipa tem a bola, tento desmarcar-me 

para um espaço vazio para a receber. 
 

Quando a minha equipa perde a bola, tento recuperá-la   

Quando me tento desmarcar, faço-o na direção do cesto  

Quando estou na defesa, marco um colega da outra equipa, 

seguindo-o para onde ele vai. 
 

Voleibol 

Quando vou receber a bola, coloco-me de frente para ela.  

Recebo a bola em toque de dedos ou manchete, fazendo 

com que ela suba. 
 

Uso o toque de dedos ou a manchete para passar a bola aos 

meus colegas 
 

Sirvo por baixo, enviando a bola para o campo oposto.  

Patinagem 

Consigo deslizar em frente.  

Consigo deslizar em frente e fazer o carrinho  

Consigo fazer a travagem em “T”  

Atletismo 

Consigo receber o testemunho, olhando para ele e sem 

parar de correr 
 

Consigo atingir a minha velocidade máxima, sem 

desacelerar, nos 40m de corrida. 
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Ficha de Trabalho – 6ª Unidade de Ensino 

Basquetebol 

 

Um jogo de basquetebol com alunos do nível introdutório carateriza-se por um jogo 

onde as equipas já conseguem manter a bola por algum tempo, onde os alunos se desmarcam 

e já conseguem lançar várias vezes.  

Para isto, é preciso que os alunos saibam virar-se para o cesto quando recebem a bola, 

saibam avançar em drible e encestar quando possível, ou passar a bola. É igualmente preciso 

que no ataque se desmarquem quando não têm a bola e na defesa estejam entre os atacantes e 

o seu cesto. 

 

1. Identifica uma caraterística de um jogo onde as equipas que jogam se encontram no nível 

introdutório em basquetebol 

- 

 

2. Identifica três critérios que um aluno precisa de cumprir para estar no nível introdutório em 

basquetebol 

- 

- 

- 

 

3. De acordo com os critérios que escolheste, Identifica os colegas que observares e os 

consigam cumprir 
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Ficha de Trabalho – 6ª Unidade de Ensino 

Voleibol 

 

1. Define como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações, corrigindo as falsas: 

- No toque de dedos, devemos tocar na bola à frente do peito. 

- Se a trajetória da bola for alta, devo utilizar a manchete. 

- Na manchete, a bola é tocada com o terço anterior dos antebraços. 

- Seja com o toque de dedos ou com a manchete, devo imprimir uma trajetória vertical à bola. 

- Para estar preparado para qualquer eventualidade no jogo, devo posicionar-me de frente para 

o meu colega. 

 

2. A partir das imagens que se seguem, enumera os critérios de êxito do toque de dedos que 

conseguires identificar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tendo em conta os critérios que enumeraste, observa os teus colegas. Identifica que erros 

são cometidos e quem os comete. 

 

 

 

 


