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Calendarização da UE e planificação das aulas 

 No que concerne ao número de aulas previsto e local de lecionação, a 8ª UE não 

apresentou diferenças a apontar.  

 Em relação à planificação feita e o decorrido, confirmou-se a inserção 

ambicionada de conteúdos durante a UE. No caso do Badminton, o gesto técnico do 

amorti foi instruído e solicitado ao grupo de trabalho número 3 à sua primeira passagem 

por esta matéria e, na aula de 5 de Abril (90’), ao grupo de trabalho número 2. Penso 

que o planeamento de inserir este gesto técnico do nível elementar foi positivo, no 

sentido em que possibilitou a progressão nos conteúdos por parte dos alunos de forma 

sequencial e passível de sucesso (semelhança do amorti com clear). 

 Após uma semana onde foram consolidados os critérios aprendidos até à data na 

Patinagem, instruí o “quatro” para toda a turma. Neste caso, optei por abranger a turma 

inteira na inserção deste elemento pois consistia uma progressão ainda dentro do nível 

introdutório e aqueles alunos que possuem bastantes dificuldades na Patinagem 

acabariam por dedicar a sua prática na aprendizagem do deslize, não prejudicando as 

suas prioridades com prática no circuito dedicado ao “quatro”. Desta forma, dado que 

não existia uma missiva ou estratégia organizativa que guiasse os alunos para a 

diferenciação, procurei controlar ou incentivar a prática do “quatro” seletivamente 

através de feedback.  

 Ainda dentro das progressões de conteúdos culminadas durante a UE, a técnica 

de Fosbury Flop foi introduzida ao grupo de trabalho número 2 à segunda semana de 

aulas (por haver já regularidade na execução da técnica de tesoura). Para tal, instruí o 

elemento para o grupo em questão, dando indicações à Maria do Mar e à Diana Mata 

para continuarem a executar a técnica de tesoura, pois eram as únicas alunas do grupo 

que ainda revelavam dificuldades acrescidas nessa aprendizagem.  

 Devido a sugestões dadas pela professora Cristina Carvalho a propósito das 

conferências pós-aula do NEFMH, o planeamento do jogo do mata das partes iniciais 

das aulas de 90’ sofreu alterações na segunda semana da UE. No sentido de promover 

maior trabalho de equipa, com desmarcações em função de um alvo, as “mortes” 

passaram a ser feitas tocando os colegas com a bola agarrada, em vez de atirada. Ainda 

assim, falhas na instrução e organização destes momentos acabaram por não permitir 

uma optimização das intenções por detrás desta proposta de jogo (a desenvolver nas 

dimensões de intervenção do professor).    
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 Julgo que a experiência de dividir a turma sensivelmente em metade e proceder 

ao registo das alturas atingidas no salto em altura foi satisfatória. Embora tenha acabado 

por não permitir a progressão de saltos até ao fim das capacidades de cada grupo 

formado, o que poderia ter causado desmotivação nos alunos, estes praticaram de forma 

motivada o proposto, num clima positivo e sem registos de comportamentos relevantes. 

Ainda, penso que a outra finalidade aqui explorada, de dar liberdade aos alunos para 

praticarem elementos de Badminton e Patinagem à sua escolha, após autoavaliação, 

consistiu num bom momento pedagógico. Isto porque os alunos procederam de forma 

empenhada à prática, acabando a maioria por experimentar autonomamente ambas as 

matérias, no que à organização temporal diz respeito, desenvolvendo aprendizagens.  

Objetivos dos Alunos 

Área das Atividades Físicas e Desportivas 

 Penso que o desenvolvimento de aprendizagens desta área foi positivo nesta UE, 

no sentido em que os objetivos estabelecidos se revelaram adequados, movendo os 

alunos para a prática e ocorrendo aprendizagens consideradas prioritárias. Penso que 

nesta UE consegui, ao contrário de UE’s anteriores, operacionalizar as prioridades de 

observação que havia estipulado, efetivando a avaliação formativa desenvolvida 

(inclusive dedicando momentos de acompanhamento a casos prioritários mais longos, 

com maior solicitação de repetições e fecho de ciclo de feedback aos alunos em causa).  

 

Atletismo (salto em altura) 

 Findada a 8ª UE, penso ser possível dizer que toda a turma do 7ºA procede com 

sucesso ao salto em altura através da técnica de tesoura, o que vai ao encontro do 

objetivo de atingir o nível introdutório desta disciplina com todos os alunos. Neste 

momento, apenas a Maria do Mar revela ainda algumas dificuldades em executar o salto 

com a impulsão e extensão das pernas adequada, embora tenha desenvolvido 

aprendizagens bastante positivas neste sentido. Por outro lado, alunos com mais 

dificuldades nesta disciplina, como a Diana Mata (na última aula da UE), a Carlota 

Oliveira, o António Saldanha, o João Mateus e o Rodrigo Couto demonstraram 

conseguir aplicar esta técnica positivamente e de forma minimamente regular.  
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 Respetivamente à inserção da técnica de Fosbury Flop aos grupos de trabalho 2 e 

3, julgo que poderá ter sido uma iniciação positiva à técnica que os alunos irão 

desenvolver em anos vindouros. Apesar de alguns alunos demonstrarem dificuldades 

em proceder à chamada a um pé (José Chaves e Mariana Calado) ou em conseguir 

impulsão vertical (Mariana Jorge), os alunos praticaram a técnica de forma motivada, 

ocorrendo execuções satisfatórias. Um dos erros principais observados foi o de os 

alunos fazerem a receção no colchão com a zona lombar das costas, invés de o fazerem 

com a zona das omoplatas.  

Badminton 

 Penso que nesta UE foi possível assistir à consolidação dos critérios trabalhados 

na matéria de Badminton. A turma, no geral, demonstrou prática de sustentação do 

volante mais regular. A adoção da posição base, porém, já não é um aspeto que goze de 

consolidação semelhante. A ocorrência de serviço por cima, um erro comum detetado 

anteriormente, já não foi observável (exceção do António Saldanha, nas duas primeiras 

aulas da UE). Como anteriormente afirmado, procedi à inserção da aprendizagem do 

Amorti nos grupos de trabalho 2 e 3. Ainda, durante a última aula da UE, acabei por 

instruir este gesto a alguns alunos do grupo 1 que demonstraram boa sustentação do 

volante e consolidação de critérios do nível introdutório (Gonçalo Costa, Rodrigo 

Couto, João Mateus e Filipe Tomé). A proximidade entre este gesto técnico e o clear 

permitiu o sucesso de bastantes alunos na aplicação do amorti. No sentido de promover 

a prática deste gesto, providenciei várias vezes feedback acerca da altura certa de o 

aplicar, questionando os alunos acerca do objetivo e timing de colocar o volante junto à 

rede. No entanto, foi naturalmente notório que nem todos os alunos que aplicaram o 

amorti procediam a uma gestualidade de “ameaça” de clear, característica do 

Badminton.  

Patinagem 

 Durante a 8ª UE foi possível completar a AI dos quatro alunos que tinha em 

falta. A turma, no geral, pratica com bastante motivação esta matéria. Vários alunos 

têm, inclusive, patins próprios. Este aspeto foi positivo, no sentido em que os patins 

disponíveis na escola dificultam o deslize e, consequentemente, a aprendizagem dos 

elementos que impliquem habilidades em deslize (principalmente carrinho e quatro). 

Por outro lado, os patins em linha tornaram mais difícil a aprendizagem da travagem em 

T dos alunos que os utilizaram. Apesar de serem alunos com à vontade na matéria, 
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acabaram por revelar dificuldades em praticar esse elemento. Assim sendo, os alunos 

com mais dificuldades conseguiram melhorar na obtenção de alguns critérios do nível 

introdutório (António Saldanha perto de deslizar e fazer o carrinho corretamente, Carina 

também com melhor deslize. Ana Fialho e Carlota Oliveira, embora ainda com 

bastantes dificuldades, já procuraram deslizar sem apenas conseguir andar). O resto da 

turma consolidou o deslize (havendo inclusive situações de corridas durante a aula...) e 

o carrinho. A aprendizagem do quatro não consistiu numa grande causa de dificuldades 

para os alunos, havendo ainda alguns problemas em manter a posição em deslize mais 

contínuo (alguma responsabilidade dos patins da escola e do pouco espaço 

planeado/disponível para o efeito). A travagem em T foi claramente o elemento menos 

dominado pelos alunos durante a UE.  

 

 É de seguida apresentado um quadro com os objetivos operacionais planeados 

para a 8ª UE e correpondente balanço. 
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Matérias 

Grupos 

de 

Nível 

Objetivos Balanço 

Patinagem 

PI 

Deslize para a frente; 

Em deslize para a frente executa o Carrinho; 

António Saldanha consegue deslizar. Está perto de conseguir 

fazer o carrinho. André Santos pratica a matéria de Patinagem 

bastante à vontade. Tem um óptimo deslize, realiza carrinho e 

quatro. Perto de realizar travagem em T. Beatriz Inça realiza 

todos os elementos correspondentes ao nível I. Ana Fialho e 

Carlota Oliveira demonstram melhorias no deslize, embora ainda 

não o consigam fazer de forma fluida. Carina Tavares idem, mas 

com deslize já mais dinâmico.  

I 

Deslize para a frente; 

Em deslize para a frente executa o Carrinho; 

Executa travagem em “T”; 

Em deslize para a frente executa o Quatro; 

José Grilo ainda com algumas dificuldades em fazer o carrinho, 

não conseguindo deslizar após se agachar. Rui Henriques 

consegue já deslizar e realizar o carrinho. Raúl Oliveira não 

progrediu satisfatoriamente na Patinagem nesta UE, muito por 

falta de empenho. Consegue deslizar e está perto de realizar o 

quatro. Gonçalo remígio consegue deslizar bem, faz quatro e 

necessita de baixar um pouco mais o centro de massa para 

carrinho sair correto. 

PE 
Deslize para a frente; 

Em deslize para a frente executa o Carrinho; 

Carolina Jesus realiza carrinho e quatro. Ricardo Cadeireiro e 

Tiago Gonçalves fazem travagem em T e carrinho. Catarina 
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Executa travagem em “T”; 

Em deslize para a frente executa o Quatro; 

Karas e Mariana Jorge realizam carrinho de forma exemplar. 

David demonstrou algumas dificuldades em conseguir deslizar 

em carrinho, mas no final da UE conseguiu executar 

corretamente o elemento. Sara Silva faz carrinho e quatro em 

deslize.  

Atletismo 

(salto em 

Altura) 

I - Salto em altura utilizando a técnica de tesoura; 

José chaves faz salto tesoura corretamente. Na técnica de fosbury 

flop, realiza chamada a dois pés. Sara Silva realiza salto de 

tesoura deforma exemplar. Diana Mata e Maria do Mar realizam 

salto em altura através da técnica de tesoura. Maria necessita de 

estender melhor a perna de chamada à passagem pelo elástico. 

Carlota Oliveira e André Santos conseguem fazer salto em altura 

corretamente. João Mateus e Gonçalo Costa executam salto de 

tesoura corretamente. Excessiva brincadeira do Gonçalo nas 

aulas faz com que proceda aos saltos de forma algo irregular. 

Filipe consegue já realizar técnica de tesoura de forma 

satisfatória. António Saldanha começou com problemas em 

consegui-lo pois realizava a chamada muito longe do colchão. 

Após feedback esteve já perto da correção técnica, faltando 

apenas esticar melhor a perna de chamada à passagem pelo 

elástico.  

PE 

- Salto em altura utilizando a técnica de tesoura; 

- Salto em altura utilizando a técnica do Fosbury Flop: Corrida 

em curva e transposição com o braço/ombro à frente; 

Catarina Karas, Raúl Oliveira e Tiago Gonçalves realizam salto 

através da técnica de Fosbury Flop. Mariana Jorge necessita de 

mais impulsão. David Lopes e José Grilo estão perto de 
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conseguir saltar através desta técnica, faltando-lhes um pouco 

mais de rotação (acabam com os pés virados para o lado do 

colchão e não para o elástico).  

Badminton 

PI 
- Em cooperação com o parceiro: 

- Executa batimento por baixo e por cima (lob e clear); 

António Saldanha executa lob de forma regular. Já consegue 

fazer serviço por baixo. O seu clear, apesar de estar melhor, é 

ainda muito inconsistente. O António, tal como a Carlota 

Oliveira, demonstram melhorias na sustentação do volante. 

Carlota ainda apenas consegue fazer Lob.  

I 

- Em cooperação com o parceiro: 

- Executa batimento por baixo e por cima (lob e clear); 

- Desloca-se/posiciona-se para devolver o volante; 

Gonçalo Costa, Rodrigo Couto, João Mateus e Rui Henriques 

realizam amorti corretamente. Carolina Sousa e Carolina Vieira 

realizam amorti. Gonçalo costa e Rodrigo: Clear. Beatriz Inça e 

Maria do Mar realizam lob corretamente. Carina Tavares e Ana 

Fialho demonstraram uma boa sustentação do volante, 

executando lob, clear e serviço por baixo.  

PE 

- Em jogo com o parceiro: 

- Executa batimento por baixo e por cima (lob e clear); 

- Desloca-se/posiciona-se para devolver o volante; 

- Executa serviço curto ou comprido; 

- Amorti; 

Guilherme Novais, Raúl Olivera, Ricardo Cadeireiro, José Grilo, 

Tiago Gonçalves, Carolina Jesus, Mariana Jorge realizam amorti. 

Guilherme realiza lob e clear consistentemente.  
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Área da Aptidão Física 

Julgo que o trabalho planeado e ambicionado para a área da aptidão física não 

decorreu de forma positiva nesta UE. A supressão de momentos iniciais de trabalho por 

comando devido a atrasos no tempo de aula (aulas de 90’) e pouca atenção dedicada ao 

controle na estação de salto altura levaram a trabalho pouco empenhado por grande parte da 

turma. Desta feita, apenas alguns alunos praticaram de forma regular a proposta de trabalho 

em força média e superior conjugada com a estação de Atletismo. Ainda assim, poderia ter 

acompanhado mais ativamente alguns casos (Carlota Oliveira, Carina Tavares) em que os 

alunos revelaram dificuldades posturais na execução de extensão de braços. Penso que o 

cumprir das propostas de trabalho massivo por comando no início da aula e instrução 

específica e acompanhamento relacionados com o restante trabalho de aptidão física proposto 

nas aulas serão cuidados a ter.  

Área dos Conhecimentos 

Não tendo existido quaisquer lecionação de conteúdos desta área, não tenho aspetos a 

balancear. Poderia, porém, ter desenvolvido esta área em relação às AFD durante a proposta 

para o salto em altura da aula de 12 de Abril, ao instruir melhor os alunos em torno das regras 

formais do salto em altura. 
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Estratégias 

Processo Ensino-Aprendizagem 

Estilos de Ensino 

 Já foi mencionado o caso do jogo lúdico das partes iniciais das aulas de 90’. Tendo 

afirmado em planeamento a intenção de objetivar e pensar decisões organizativas que 

validassem o ensino por tarefa, tal não se concretizou nestes momentos. Isto porque o espaço 

disponível era demasiado amplo para a ocorrência mais frequente de “mortes”. Na aula de 12 

de Abril procurei colmatar este problema reduzindo o espaço e acrescentando alunos “a 

apanhar” durante a prática do jogo. No entanto, o facto de não ter procedido a uma instrução 

clara acerca da organização do exercício (poderia tê-lo feito ainda dentro da sala teórica mas 

fi-lo já no P2, com os alunos entusiasmados em começar o jogo) dificultou a limitação de 

utilização de espaço e os alunos acabaram por transitar bastantes vezes pela totalidade do P2. 

Ainda, ficou patenteado a necessidade de estudar mais aprofundadamente a lecionação de 

novos conteúdos com a técnica de Fosbury Flop. Isto porque aspetos como a regra de 

segurança de proceder à receção no colchão com os braços dobrados não foi instruída. De 

resto, penso que a utilização do estilo de ensino por tarefa acabou por ser beneficiada e 

positiva pela diferenciação aplicada e progressão de conteúdos durante a UE (relação aluno-

tarefa).  

Por último, julgo que a intenção de dotar a aula de 12 de Abril com maior autonomia 

dos alunos e maior responsabilização nas suas aprendizagens poderia ter sido mais frutita se a 

tivesse “fechado o ciclo” na instrução final. Isto é, consultar as fichas de autoavaliação dos 

alunos e confrontar algumas das dificuldades apontadas com a prática produzida pelos alunos 

nos momentos em que foram responsáveis pela escolha de qual matéria praticar.  

 

Formação de Grupos 

Penso que a aposta de formar os grupos principalmente em função do nível dos alunos, 

com o intuído de operacionalizar e facilitar a diferenciação de propostas de aprendizagens, se 

sagrou positiva. Apesar de não ter separado alguns alunos que anteriormente separei por 

prevenção de indisciplina, não se registou um aumento de comportamentos desvio mas antes 

o contrário. Tal significa, possivelmente, que a formação de grupos levada a cabo com 

consecução positiva de motivação dos alunos para com as tarefas prescritas teve o efeito 
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desejado. O planeamento de jogos lúdicos para o aquecimento das aulas de 90’ pode ter tido 

igualmente influência nestes aspetos.  

 

Feedback 

 Continua a ser evidente a necessidade de evoluir na prescrição de mais feedback à 

distância. Por outro lado, penso que a intenção de providenciar mais feedback relacionado 

com os conteúdos trabalhados, critérios almejados e níveis de apreciação correspondentes se 

encontra a evoluir satisfatoriamente. O jogo lúdico praticado na parte inicial das aulas de 90’ 

chamou à atenção para a necessidade de acompanhar com feedback estes momentos, no 

sentido de concretizar as intenções de transfere planeadas. Os conteúdos trabalhados nestes 

momentos são igualmente alvo de feedback e é importante não o esquecer.  

 

Alunos que não realizam parte prática 

 Nesta UE apenas tive um aluno sem fazer prática, na aula de 9 de Abril (45’) – o José 

Chaves. Errei para com os pressupostos declarados de inclusão destes alunos, ao demorar 

algum tempo até proceder à proposta de atividades ao José. Ainda assim, penso que foi 

positiva a formação solicitada ao aluno, ao desenvolver os conteúdos de patinagem através de 

avaliação recíproca dos seus colegas e posterior comunicação dos erros principais à turma, em 

instrução final (importante para o José, pois demonstra pouco à vontade para momentos de 

exposição).  

Intervenção Pedagógica do Professor 

Dimensão Instrução 

 Julgo que a intenção de instruir os alunos acerca dos objetivos, critérios e níveis 

correspondentes foi bem sucedida, como anteriormente mencionado. Apesar de não ter 

providenciado muito feedback à distância, acompanhei ativamente os alunos dentro desta 

intenção, motivando os alunos para com os desafios propostos. Esta estratégia poderia, no 

entanto, ter sido incrementada com encerramentos de aula mais ricos no que toca ao balancear 

a prática dos alunos e apontar erros principais. Nesta linha de pensamento coloca-se o “fecho 

da autoavaliação” como orientadora de autonomia dos alunos, já descrito.  
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 Igualmente mencionada foi a instrução do jogo do mata. Este aspeto alertou-me para a 

possibilidade de utilizar mais recorrentemente e de forma mais rentabilizada a sala teórica 

para os momentos instrutivos relacionados com as tarefas propostas.  

Mais uma vez, fui alertado para a necessidade de diminuir o investimento instrutivo da 

primeira aula da UE em função do tempo que esta aula dispõe (45’). O facto de ter sido 

trabalhada uma matéria com os encargos logísticos como a Patinagem incrementou este 

aspeto (consequências ao nível do tempo de prática).   

Dimensão Organização 

Julgo que o aspeto mais relevante desta dimensão de intervenção reside na minha 

circulação pela sala de aula. Esta foi demasiado interior, impedindo por vezes um controle e 

acompanhamento “total” da prática dos alunos.  

As opções tomadas em torno das transições dos alunos pelas tarefas existentes (em 

função do tempo disponível na UE) e instruções parciais à turma decorreram de forma 

positiva.  

Ainda ocorrem falhas na condução organizativa das aulas. O esquecimento de solicitar 

aos alunos o trazer de caneta para a aula de 12 de Abril podia ter tido implicações maiores na 

gestão temporal da aula.  

Ao nível do planeamento, penso que a organização montada para a estação de 

Patinagem pode ter dificultado a prática dos alunos, nomeadamente do “quatro”. Isto porque o 

espaço disponível não permitia aos alunos a obtenção de deslize em velocidade suficiente para 

depois sustentar o elemento fluidamente. Ainda, senti algumas dificuldades na marcação dos 

campos de Badminton, tendo que proceder a alterações do material envolvido várias vezes 

durante as aulas.  

Dimensão Disciplina 

Não ocorreram problemas relevantes dentro desta dimensão. Penso que a motivação 

dos alunos para as práticas propostas (aluno-tarefa) foi determinante neste aspeto. Não 

obstante, uma melhor circulação e utilização mais frequente de feedback à distância podem 

tornar esta dimensão ainda mais efetivada.  

Dimensão Clima Relacional 

Acredito que o clima relacional presenciado durante a 8ª UE foi bastante positivo. Para 

além da já mencionada relação aluno-tarefa, que moveu os alunos para a prática e 
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aprendizagens, penso ter conseguido proceder de forma bem sucedida na intenção de ser mais 

tolerante e calmo na condução das aulas (aluno-professor). Esta intenção, lembre-se, decorreu 

da constatação de que tinha adotado uma postura demasiado “dura” com os alunos em UE’s 

anteriores. A utilização do jogo do mata nos aquecimentos das aulas de 90’ e a experiência 

operacionalizada na aula de 12 de Abril foram contribuintes para a constatação de um clima 

relacional saudável.  

 

Avaliação 

 Pela primeira vez, julgo ter conseguido concretizar e justificar o planeamento de 

prioridades de observação. Continuarei a planear estas prioridades no sentido de colmatar 

faltas na avaliação formativa dos alunos. Nesta UE coloquei, igualmente pela primeira vez, os 

níveis de apreciação em correspondência aos objetivos operacionais contemplados na 

autoavaliação dos alunos. Desta forma, existe mais um instrumento de comunicação aos 

alunos da sua avaliação, incrementando a sua inclusão neste processo. São apresentadas de 

seguida as grelhas de registo para a avaliação formativa dos alunos. A cor utilizada para 

preenchimento dos nomes dos alunos representa o seu grupo de nível, tendo sido alterada em 

alguns casos. Desta forma, as cores representadas nas grelhas que se seguem representam a 

atualização mais recente do prognóstico dos alunos (laranja – PI; Amarelo – I; Verde – PE). 
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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 

Em deslize, realiza 

o quatro.  

1 Ana Fialho X. 
  

 
2 André Santos X X. X X 
3 António Saldanha X 

 
X.  

4 Beatriz Inça X X X X 
5 Carina Tavares X 

  
 

6 Carlota Oliveira X. 
  

 
7 Carolina Jesus X X X X 
8 Carolina Vieira X X X X 
9 Carolina Sousa X X X X 
10 Catarina Karas X X X X 
11 Catarina Jesus X X X X 
12 David Lopes X X X X. 
13 Diana Mata X X X X. 
14 Filipe Tomé X. 

  
 

15 Gonçalo Costa X X. X X 
16 Gonçalo Remigio X X. X. X 
17 Guilherme Novais X 

 
X X 

18 João Mateus X. 
  

 
19 José Grilo X 

 
X. X. 

20 José Chaves X. 
  

 
21 Maria Gaivão X X. X X 
22 Mariana Jorge X X X X 
23 Mariana Calado X X X X 
24 Pedro Tracana X. 

 
X X 

25 Raul Oliveira X 
  

X. 
26 Ricardo Cadeireiro X X X X 
27 Rodrigo Couto X. 

  
 

28 Rui Henriques X 
 

X. X. 
29 Sara Silva X X X X. 
30 Tiago Gonçalves X X X X 

Tabela 1 - Grelha para avaliação formativa de Patinagem. "X" excuta corretamente; "X." perto de executar; "X" - 

Não executa; 
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Grelha de Registo para avaliação formativa de Atletismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salto em altura 

Nº Nome 
Salto em altura 

utilizando a técnica 

de tesoura 

Salto em altura 

utilizando a 

técnica de 

Fosbury Flop 

1 Ana Fialho X 
 2 André Santos X 
 3 António Saldanha X 
 4 Beatriz Inça X X. 

5 Carina Tavares X 
 6 Carlota Oliveira X 
 7 Carolina Jesus X X 

8 Carolina Vieira X X. 
9 Carolina Sousa X X. 
10 Catarina Karas X X 
11 Catarina Jesus X X. 
12 David Lopes X X. 
13 Diana Mata X 

 14 Filipe Tomé X 
 15 Gonçalo Costa X 
 16 Gonçalo Remigio X X 

17 Guilherme Novais X X 
18 João Mateus X 

 19 José Grilo X X. 
20 José Chaves X X 
21 Maria Gaivão X. 

 22 Mariana Jorge X X. 
23 Mariana Calado X X. 
24 Pedro Tracana X 

 25 Raul Oliveira X X. 
26 Ricardo Cadeireiro X 

 27 Rodrigo Couto X 
 28 Rui Henriques X 
 29 Sara Silva X 
 30 Tiago Gonçalves X X 

Tabela 2 - Grelha para avaliação formativa de Atletismo. "X" excuta corretamente; "X." perto de executar; "X" - 

Não executa; 
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Grelha de Registo para avaliação formativa de Badminton 

 

 

Badminton 

Nº Nome 
Executa 

batimento por 

baixo - Lob 

Executa 

batimento por 

cima - Clear 

Desloca-

se/posiciona-se 

para devolver o 

volante 

Executa serviço 

curto ou 

comprido 

Executa 

batimento por 

cima - Amorti 

1 Ana Fialho X X 
 

X  
2 André Santos X X X. X X 
3 António Saldanha X X. 

 
X.  

4 Beatriz Inça X X X X  
5 Carina Tavares X X 

 
X  

6 Carlota Oliveira X X. 
 

  
7 Carolina Jesus X X X. X X. 
8 Carolina Vieira X X X X X 
9 Carolina Sousa X X X X X 
10 Catarina Karas X X X X X 
11 Catarina Jesus X X X X  
12 David Lopes X X X X X. 
13 Diana Mata X X. 

 
X  

14 Filipe Tomé X X X. X  
15 Gonçalo Costa X X 

 
X X 

16 Gonçalo Remigio X X X. X X 
17 Guilherme Novais X X X X X 
18 João Mateus X X 

 
X X 

19 José Grilo X X X X X 
20 José Chaves X X X X  
21 Maria Gaivão X X. 

 
X  

22 Mariana Jorge X X X X  
23 Mariana Calado X X X X  
24 Pedro Tracana X X X X X 
25 Raul Oliveira X X X X X 
26 Ricardo Cadeireiro X X X X X 
27 Rodrigo Couto X X X. X X 
28 Rui Henriques X X 

 
X X 

29 Sara Silva X X. 
 

X.  
30 Tiago Gonçalves X X X X X 

Tabela 3 - 3 - Grelha para avaliação formativa de Badminton. "X" excuta corretamente; "X." perto de executar; "X" 

- Não executa; 


