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Abreviaturas 

 

EF – Educação Física 

EBSC – Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

GEF – Grupo de Educação Física 

PNEF – Programa Nacional de Educação Física 

AI – Avaliação Inicial 

JDC – Jogos Desportivos Coletivos 

AFD – Atividades Físicas e Desportivas 

APF – Aptidão Física 

FZS – Fora da Zona Saudável 

DZS – Dentro da Zona Saudável 

NI – Não Introdutório 

I – Introdutório 
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Caracterização da 2ª Etapa 

 

A 2ª Etapa tem a designação de recuperação das matérias prioritárias. Durante 

esta etapa o principal objetivo passa por melhorar o nível dos alunos de modo a que 

atinjam o nível I nas matérias onde sentiram maiores dificuldades, isto no que diz 

respeito às Atividades Físicas e Desportivas (AFD). Relativamente à Aptidão Física 

(APF), esta será também logicamente integrada de forma sistemática, tendo dois focos 

de atenção. O primeiro prende-se com a preparação dos alunos para atividades que serão 

desenvolvidas na Escola durante esta etapa: Corrida de Precisão, no dia 19 de 

Novembro, e o Corta Mato da escola, no dia 22 de Novembro. O segundo objetivo está 

relacionado com a preparação dos alunos para os testes do Fitnessgram, nomeadamente 

o teste do vaivém e o teste dos abdominais. Este segundo objetivo tem particular 

importância, pois é fundamental os alunos encontrarem-se dentro da zona saudável 

(DZS). Caso não estejam DZS, os alunos não poderão ter sucesso na disciplina de 

Educação Física (EF). Por último, no que diz respeito à área dos Conhecimentos, esta 

etapa servirá sobretudo para abordar os temas onde os alunos demonstraram maiores 

dificuldades, aquando da realização do teste diagnóstico. No próximo ponto serão 

apresentados os objetivos, referentes às três áreas, de uma forma mais detalhada. 

Nesta etapa, como foi referido anteriormente, e no que diz respeito à área das 

AFD, serão abordadas as matérias onde os alunos evidenciaram maiores dificuldades. 

De acordo com o nível de diagnóstico observado durante a 1ª Etapa, pude constatar que 

havia matérias onde se encontravam mais alunos no nível NI. Dentro dos Jogos 

Desportivos Coletivos (JDC), o Voleibol e o Basquetebol foram as matérias que 

registaram um maior número de casos no nível Não Introdutório (NI). O Andebol 

também registou um número elevado, no entanto, há vários aspetos relacionados com 

esta matéria que se podem trabalhar/lecionar na matéria de Basquetebol, visto que 

ambas se tratam de JDC. Outra matéria onde os alunos evidenciaram também algumas 

dificuldades foi na Ginástica, tanto na de Solo com na de Aparelhos. Desta forma, 

tornam-se duas matérias que serão alvo de lecionação durante esta etapa. Por fim, será 

também abordado a matéria de Badminton. 

No que diz respeito à APF, o trabalho de resistência terá um foco importante 

como preparação para as atividades referidas anteriormente e para o teste do vaivém, 

onde se verificou, durante a 1ª Etapa, que oito alunos se encontravam fora da ZSAF 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

5 

 

(Chase Almeida, nº 6, David Salgado, nº 7, José Vilar, nº 14, Mariana Silva, nº 21, 

Marisa Alvarenga, nº 22, Matilde Silva, nº24, Paulo Silva, nº 26 e Samira Pereira, nº 

28). Adicionalmente, haverá também uma preocupação com o trabalho de força média, 

com intuito de preparação para o teste dos abdominais, visto que dois alunos (Beatriz 

Ferreira, nº 3 e Mariana Silva, nº 21) se encontravam fora da ZSAF aquando da 

realização deste teste durante a Avaliação Inicial (AI). 

Esta etapa tem uma duração de sete semanas, tendo o seu início no dia 29 de 

Outubro de 2012. O seu términus coincidirá com o final do 1º Período (14 de Dezembro 

de 2012). A mesma está dividida em três Unidades de Ensino (UE), isto é, um conjunto 

de aulas muito semelhantes, com os mesmos conteúdos e/ou com a mesma função 

didática. A divisão em três UE prende-se com a rotação dos espaços. Como é sabido, 

cada espaço tem as suas potencialidades e as suas limitações. Como tal, a distribuição 

das matérias é feita de acordo com as características dos mesmos, ou seja, com as 

matérias que se poderão lecionar em cada espaço. De referir ainda que a rotação passou 

a ser de duas em duas semanas, permitindo desta forma trabalhar as matérias de uma 

forma mais continuada. Por outro lado, esta divisão teve também em conta o número de 

tempos de letivos que cada UE deve ter, procurando sempre uma distribuição o mais 

equitativa possível. 

Ao todo esta etapa é constituída por 12 aulas, perfazendo um total de 17 tempos 

letivos, já retirando à partida aquelas aulas que não poderão ser lecionadas devido ao 

teste comum de Espanhol, a realizar no dia 13 de Novembro de 2012, e ao Torneio do 

Jogo do Mata, a realizar no dia 11 de Dezembro de 2012. 
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Objetivos 

 

Como foi mencionado anteriormente, neste ponto serão expostos os objetivos 

operacionais das três áreas para esta etapa: AFD, APF e Conhecimentos. 

Tabela 1 - Objetivos para 2ª Etapa 

Matérias 
Grupos 

de Nível 
Objetivos 

Atividades 

Físicas e 

Desportivas 

Voleibol 

NI 

Em situação de 1+1, com e sem rede: 

Recebe a bola, em manchete ou em toque de dedos, 

posicionando-se correta e oportunamente. 

Coloca a bola em trajetória descendente sobre o 

colega. 

I 

Em situação de 1+1 com rede, jogo de 1x1 e 2x2: 

Coloca a bola em trajetória descendente sobre o 

colega. 

Serve por baixo, colocando a bola no meio campo 

oposto. 

Basquetebol 

NI 

Em situação de jogo dos 10 passes: 

Passa a bola ao companheiro desmarcado em melhor 

posição. 

Desmarca-se para receber a bola. 

I 

Em situação de jogo 3x3, a meio campo: 

Desmarca-se para receber a bola. 

Assume atitude defensiva quando em fase de defesa 

Badminton 

NI 
Em exercício critério de 1+1 com/sem rede: 

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

I 

Em situação de 1+1 com/sem rede: 

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

Desloca-se/posiciona-se para devolver o volante 

Ginástica de 

Solo 

NI 

No rolo realiza: 

Rolamento à frente com pernas unidas e fletidas. 

Rolamento à frente de pernas afastadas, num plano 

inclinado. 

Rolamento atrás de pernas unidas e fletidas 

Ponte. 

I 

No rolo realiza: 

Rolamento à frente de pernas afastadas, num plano 

inclinado. 

Rolamento atrás de pernas afastadas e em extensão. 

Ponte. 

 

Realiza passagem por pino, partindo da posição de 

deitado ventral no plinto. 

Realiza roda com apoio alternado das mãos na cabeça 

do plinto. 

Ginástica de 

Aparelhos 
NI 

No boque realiza: 

Salto de eixo 

 

No minitrampolim realiza: 

Salto em extensão 

Salto em extensão (saída dorsal) 
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Salto engrupado 

 

Na trave realiza:  

Marcha à frente e atrás. 

Marcha em pontas dos pés. 

½ volta em apoio nas pontas dos pés. 

Salto a pés juntos. 

I 

No plinto realiza: 

Cambalhota à frente 

Salto entre-mãos 

 

No minitrampolim realiza: 

Salto em extensão 

Salto em extensão (saída dorsal) 

Salto engrupado 

 

Na trave realiza:  

Marcha à frente e atrás. 

Marcha em pontas dos pés. 

½ volta em apoio nas pontas dos pés. 

Salto a pés juntos. 

Aptidão Física Todos 

Aptidão Aeróbia 

 Corrida contínua durante 5 minutos 

 Corrida de precisão 

Aptidão Muscular 

 Séries de 20 abdominais 

 Pranchas de 20’’ 

 Séries de 10 extensões de braços 

Conhecimentos Todos 

Identifica os testes de aptidão física. 

Identifica as capacidades físicas. 

Interpreta as principais adaptações do funcionamento 

do seu organismo durante a atividade física. 

Conhece os objetivos da Educação Física. 
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Planificação 

Tabela 2 - Planeamento da 2ª Etapa 

Período 1º Etapa 2ª - Recuperação das matérias prioritárias Nº aulas 17 Início 29-10-2012 Fim 14-12-2012 

               U. E. 1º U. E. 2ª U. E. 3ª U. E. 

Semana 29-10 a 2-11 5-11 a 9-11 12-11 a 16-11 19-11 a 23-11 26-11 a 30-11 3-12 a 7-12 10-12 a 14-12 

Nº de aulas 7 6 4 

Dia 30-Out 02-Nov 06-Nov 09-Nov 13-Nov 16-Nov 20-Nov 23-Nov 27-Nov 30-Nov 04-Dez 07-Dez 11-Dez 14-Dez 

Aulas 18 e 19 20 21 e 22 23 

Teste 

Comum 

24 25 e 26 27 28 e 29 30 31 e 32 33 

Torneio 

Jogo do 

Mata 

34 

Duração 90' 45' 90' 45' 45' 90' 45' 90' 45' 90' 45' 45' 

Espaço P1 E1 E1 G P2 P2 

Atividades 

Físicas e 

Desportivas 

Voleibol e Badminton Voleibol e Basquetebol 
Voleibol e 

Basquetebol 
Ginástica de Solo e de Aparelhos 

Ginástica de Solo, Ginástica 

de Aparelhos e Badminton 

Ginástica de 
Solo e 

Badminton 

Aptidão Física 
Resistência - Corrida 

contínua  

Resistência - Corrida de 

precisão 

Resistência - 
Corrida de 

precisão 

Aptidão Muscular - Abdominais  
Testes do 

Fitnessgram 
    

Conhecimentos 
Objetivo 2 - Identificar as 

capacidades físicas 

Objetivo 3 - Interpreta as 
principais adaptações do 

funcionamento do seu 

organismo durante a 

atividade física 

 

Objetivo 4 – O aluno conhece 
e interpreta os indicadores que 

caracterizam a Aptidão Física, 

nomeadamente os valores das 
frequências respiratória e 

cardíaca após esforço e após 

recuperação e a percentagem 
de gordura corporal 

Objetivo 5 - Conhece os 
objetivos da Educação Física 

Objetivo 1 - Identificar os 
testes de Aptidão Física 
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A tabela acima permite visualizar de uma forma mais prática a distribuição das 

matérias ao longo desta etapa. Como se pode observar, esta etapa é constituída por 3 

UE. A primeira e a terceira UE são constituídas por 3 matérias, tendo uma matéria em 

comum: Badminton. A segunda UE é constituída por apenas 2 matérias, devido às suas 

características particulares em relação aos restantes espaços. 

Durante a primeira UE constam dois espaços que irão ser utilizados. Nestes dois 

espaços há possibilidade comum de trabalhar JDC, nomeadamente o Voleibol e o 

Basquetebol. No entanto, apenas o Voleibol será lecionado durante a primeira semana 

visto que é também fundamental a recuperação da matéria de Badminton e esta última 

não pode ser trabalhada no Exterior 1, espaço que será ocupado após a primeira semana. 

No Voleibol e no Badminton, os exercícios-critério que serão desenvolvidos nas aulas 

são direcionados para um aperfeiçoamento a nível técnico pois era neste capítulo que os 

alunos demonstravam maiores dificuldades. No que diz respeito ao Basquetebol, os 

exercícios que irão ser utilizados englobam uma vertente técnica, juntamente com uma 

vertente mais tática, onde implique a tomada de decisão por parte dos alunos, visto ser 

nesta parte que os alunos sentiam mais dificuldades durante o jogo. 

Na segunda UE, apenas um espaço é utilizado: Ginásio. Este espaço, embora 

seja possível lecionar outras matérias, é destinado essencialmente para a prática de 

Ginástica. A Ginástica de Solo e a Ginástica de Aparelhos serão, portanto, as matérias a 

desenvolver durante estas duas semanas. Durante esta UE, uma vez mais, os exercícios-

critério farão parte da organização da aula. Os alunos terão várias estações montadas, 

com diferentes elementos para realizar, e passarão por todas elas durante as aulas. Em 

alguns casos serão realizados exercícios que ajudem na progressão para a realização do 

elemento que efetivamente se pretende. 

A terceira UE está destinada para três matérias que já foram lecionadas 

anteriormente: Ginástica de Solo, Ginástica de Aparelhos e Badminton. Desta forma, 

consigo com que cada matéria prioritária seja lecionada em, pelo menos, três semanas 

durante esta 2ª Etapa. Nesta UE haverá, portanto, uma continuação daquilo que foi 

realizado nas UE anteriores, sendo possível focar a atenção nos aspetos que os alunos 

ainda não conseguiram melhorar.  

Relativamente à APF, as três primeiras semanas estão focadas no trabalho da 

resistência, no sentido de preparar os alunos para as atividades que estão previstas no 

Plano Anual de Atividades e que foram referidas anteriormente. Adicionalmente, esta 
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preparação servirá também para o teste do vaivém. Este trabalho também é mais fácil de 

desenvolver estando num espaço mais amplo como é o Exterior 1. As duas semanas 

seguintes serão focadas no desenvolvimento da força média. Visto que as aulas durante 

estas semanas serão no Ginásio, a utilização de estações onde se trabalhe a condição 

física é facilitada. Não só é mais acessível pois tem o material necessário para a 

realização dessas estações, como também promove uma melhor organização da aula, 

visto que os alunos podem-se encontrar em várias tarefas, não tendo tanto tempo de 

espera noutras estações. Para a penúltima semana está destinado, portanto, a realização 

dos dois testes do Fitnessgram (Vaivém e Abdominais), oportunidade essencial para 

aqueles alunos que se encontram FZS, poderem entrar DZS. 

No que concerne aos Conhecimentos, os objetivos que serão abordados durante 

esta etapa são aqueles que foram alvo de teste diagnóstico durante a AI. Estes estão 

distribuídos pelas UE e serão instruídos no início das aulas de 90 minutos, procurando 

sempre que haja uma relação daquilo que está a ser falado e daquilo que irá ser feito 

durante a parte prática da aula.  
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Grupos de Nível 

 

Seguidamente serão apresentados os grupos de nível referentes às matérias que 

serão lecionadas durante esta 2ª Etapa. Estes grupos foram formados após o diagnóstico 

realizado durante a AI. 

De referir que alguns alunos faltaram às aulas onde foi realizada a observação e 

avaliação de determinadas matérias. Por isso, o diagnóstico dos mesmos nessas matérias 

não existe pois não tenho dados suficientes para tal. Desta forma, aquando da formação 

de grupos estes irão ser colocados no grupo de nível NI visto não saber o nível que estes 

alunos apresentam. 

 

Tabela 3 - Grupos de nível Voleibol 

Matéria Voleibol 

Níveis 

Diagnosticados 
NI / NI+ I- / I Não Observado 

Alunos 

André L. 

Beatriz F. 

Chase A. 

Filipa S. 

Filipa M. 

João R. 

José V. 

Manuel V. 

Mara C. 

Matilde S. 

Mariana M. 

Marisa A. 

Matheus O. 

Melissa P. 

Rafael C. 

Tomás M. 

Vasco V. 

Aylin S. 

Beatriz B. 

Carolina S. 

David S. 

Denys B. 

João M. 

Lourenço A. 

Mariana P. 

Mariana S. 

Paulo S. 

Samira P. 

Henrique O. 

Total 18 11 1 

 

Tabela 4 - Grupos de nível Basquetebol 

Matéria  Basquetebol 

Níveis 

Diagnosticados 
NI / NI+ I- / I 

Não 

Observado 

Alunos 

 Beatriz F. 

Beatriz B. 

Carolina S. 

Chase A. 

David S. 

Filipa S. 

Filipa M. 

 André L. 

Aylin S. 

Denys B. 

Henrique O. 

João R. 

João M. 

José V. 
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Manuel V. 

Mara C. 

Margarida S. 

Mariana M. 

Marisa A. 

Matheus O. 

Melissa P. 

Paulo S. 

Rafael C. 

Samira P. 

Vasco V. 

Lourenço A. 

Manuel V. 

Mariana P. 

Mariana S. 

Matilde S. 

Tomás M. 

Total 18  12 0 

 

Tabela 5 - Grupos de nível Ginástica de Solo 

Matéria  Ginástica de Solo  

Níveis 

Diagnosticados 
NI / NI+ I- / I 

Não 

Observado 

Alunos 

André L. 

Beatriz F. 

Carolina S. 

David S. 

Filipa S. 

João M. 

José V. 

Lourenço A. 

Manuel V. 

Mariana M. 

Mariana S. 

Marisa A. 

Matheus O. 

Matilde S. 

Melissa P. 

Rafael C. 

Tomás M. 

Vasco V.  

Aylin S. 

Beatriz B. 

Denys B. 

Filipa M. 

Henrique O. 

João R. 

Mara C. 

Margarida S. 

 Mariana P. 

Paulo S. 

Samira P. 

Chase A.  

Total  18 11 1 

 

Tabela 6 - Grupos de nível Ginástica de Aparelhos 

Matéria  Ginástica de Aparelhos  

Níveis 

Diagnosticados 
NI / NI+ I- / I 

Não 

Observado 

Alunos 

 Beatriz F. 

Beatriz B. 

Carolina S 

David S. 

Filipa S. 

Filipa M. 

João M. 

José V. 

Margarida S. 

Mariana M. 

Mariana S. 

André L. 

Aylin S. 

Denys B. 

Henrique O. 

João R. 

Lourenço A. 

Manuel V. 

Mara C. 

Mariana P. 

Matheus O. 

Paulo S. 

 Chase A. 
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Marisa A. 

Matilde S. 

Melissa P. 

Rafael C. 

Samira P. 

Vasco V. 

Tomás M.  

Total 17  12 1 

 

Tabela 7 - Grupos de nível Badminton 

Matéria  Badminton 

Níveis 

Diagnosticados 
NI / NI+ I- / I 

Não 

Observado 

Alunos 

André L. 

Aylin S. 

Beatriz F. 

Beatriz B. 

 Carolina S. 

Chase A. 

David S. 

Filipa S. 

Filipa M. 

João R. 

Manuel V. 

Margarida S. 

Mariana P. 

Mariana S. 

Mariana M. 

Marisa A. 

Matilde S. 

Melissa P. 

Paulo S. 

Samira P. 

Tomás M. 

Vasco V. 

Denys B. 

Henrique O. 

João M. 

José V. 

Lourenço A. 

Matheus O. 

Rafael C.  

 Mara C. 

Total  22 7 1 
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Estratégias 

Processo Ensino-Aprendizagem 

Estilo de Ensino 

 

Os estilos de ensino de Comando e de Tarefa serão os mais utilizados durante 

esta unidade de ensino. Nas partes iniciais e finais de cada aula é onde o estilo de ensino 

de Comando será mais utilizado, pois eu irei comandar o aquecimento, os alongamentos 

e a condição física a realizar. Durante a parte principal da aula, os exercícios terão um 

caráter mais de Tarefa, pois serão utilizados vários exercícios critério, estando eu mais 

disponível para acompanhar individualmente as tarefas. A utilização destes dois estilos 

de ensino, não só me permite ter maior controlo e organização da aula, como também há 

uma reprodução do conhecimento e habilidades, seguindo o modelo correto de realizar a 

tarefa.  

Adicionalmente em aulas de Jogos Desportivos Coletivos, nomeadamente no 

Basquetebol, existirão tarefas mais relacionadas com um estilo de ensino de Descoberta 

Guiada, pois são os alunos que escolhem e ensaiam várias soluções para o problema 

colocado, embora o objetivo do exercício e as condicionantes do mesmo sejam 

definidos por mim. 

Nas aulas onde será lecionado Ginástica de Solo irei também utilizar um estilo 

de ensino Recíproco. Ou seja, realização de exercícios onde os alunos executam os 

elementos gímnicos a pares, sendo que um executa e outro possa corrigir o seu colega 

de forma construtiva. 

Em adição, o estilo de ensino Autoavaliação será efetuado no final de cada EU, 

altura em que será facultado aos alunos uma ficha com as diferentes componentes 

críticas relativas a cada matéria e onde os mesmos irão refletir sobre os seus 

desempenhos nas tarefas. 

 

Feedback 

 

Após uma primeira etapa onde estava mais focado na observação e avaliação dos 

alunos, a informação de retorno dada aos alunos teve uma percentagem baixa. Mesmo 
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não fazendo uma quantificação concreta em relação a este aspeto, sei que a minha 

presença ao longo das aulas no que diz respeito ao feedback foi diminuta. 

Deste modo, durante esta etapa pretendo ter um acompanhamento mais ativo nos 

alunos, contribuindo para a evolução dos mesmos nas várias matérias onde 

demonstraram maiores dificuldades. Para tal há dois aspetos que, para mim, serão 

fundamentais e quero coloca-los em prática. O primeiro prende-se com o feedback à 

distância, essencial também para manter o controlo da prática de toda a turma. O 

segundo diz respeito ao ciclo do feedback. Neste ponto será importante o 

acompanhamento do aluno, observar o aluno após o feedback e dar novamente 

informação de retorno. Desta forma estou a contribuir para que os alunos possam 

melhorar o seu nível nas várias matérias. 

 

Formação de grupos 

 

Os grupos para esta etapa serão formados de acordo com o nível apresentado 

pelos alunos nas várias matérias, ou seja, serão realizados grupos homogéneos. Para 

cada matéria foram feitos dois grupos de nível, um com os alunos que se encontravam 

no nível NI/NI+ e outro com os alunos que se encontravam no nível I-/I. Os alunos que 

não foram observados durante essa etapa serão incluídos no grupo dos alunos que se 

encontram no nível NI, visto não ter nada registado em relação a esse aluno nessas 

matérias. Com esta formação de grupos poderei trabalhar diferentes aspetos, através de 

diferentes exercícios, onde os alunos de cada nível demonstrem maiores dificuldades. 

No entanto, não é de descurar a hipótese de que ambos os grupos realizem os mesmos 

exercícios pois, em certas matérias, podem apresentar dificuldades comuns.  

 

Alunos que não realizam parte prática 

 

Durante esta segunda etapa irei continuar a utilizar algumas estratégias que já 

foram colocadas em prática na primeira etapa. Nessa medida, portanto, criarei fichas de 

trabalho relacionadas com aquilo que está a ser trabalhado na aula de modo a manter os 

alunos que não fazem aula focados nos objetivos da sessão de uma maneira distinta e 

também para que estejam integrados na aula. Também poderei realizar fichas de 
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trabalho de outro âmbito, como por exemplo a identificação do material utilizado 

durante a aula – mais característico das aulas de Ginástica – ou questionar sobre aspetos 

mais ligados ao comportamento dos colegas ao longo da aula. Adicionalmente poderei 

pedir o auxílio destes alunos para me ajudarem na montagem/desmontagem do material 

utilizado na aula, bem como a sua arrumação. 

 

Intervenção Pedagógica do Professor 

Dimensão Instrução 

 

Durante a 1ª Etapa, a explicação dos exercícios nem sempre foi bem conseguida, 

sendo por vezes algo confusa. Para ultrapassar esta dificuldade, será importante nesta 

etapa referir aos alunos quais os critérios de êxito a cada exercício, de modo a que os 

alunos saibam exatamente aquilo em que se devem focar. Explicar como, quando e onde 

se vai realizar a tarefa são questões que devem estar presentes e que devem ser 

respondidas durante estes momentos de instrução. 

Outro ponto essencial passa por utilizar a demonstração sempre que possível. 

Uma instrução visual é mais simples para os alunos compreenderem aquilo que é para 

ser feito. Penso que nesta turma torna-se mesmo fundamental a sua utilização de modo a 

que possam perceber aquilo que lhes é pedido. Nesta parte da aula é igualmente 

importante garantir um posicionamento da turma para poder visualizar a demonstração. 

A circulação no espaço de aula, nomeadamente no Exterior 1, deve ser realizada 

com a maior preocupação pois é um espaço amplo, de difícil controlo, e onde facilmente 

se fica numa posição desfavorável, isto é, de costas para parte da turma. Uma circulação 

ativa por todo o espaço de aula permite um acompanhamento efetivo e mais próximo de 

todas as tarefas que estão a ser realizadas durante a aula. 

A partir da quarta semana desta etapa irei iniciar a recuperação das matérias de 

Ginástica de Solo e de Aparelhos. Tendo sido um fator menos positivo durante a 1ª 

Etapa, pretendo melhorar neste aspeto. Conhecer previamente que ajudas é que devem 

ser realizadas e como devem ser realizadas é um trabalho que será da minha 

responsabilidade, para que os alunos possam realizar as tarefas de uma forma segura. 

No final de cada aula, principalmente nas aulas de 90 minutos, será realizado um 

balanço final, onde serão abordados os aspetos críticos de uma determinada matéria, 
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focando nesta parte uma vez mais os critérios de êxito, fundamentais para a realização 

dos exercícios. 

 

Dimensão Organização 

 

No que diz respeito à organização espacial dos alunos, durante esta etapa 

pretendo manter as estratégias utilizadas relativamente ao posicionamento dos alunos 

durante os momentos de instrução. Ou seja, continuarei a preocupar-me em colocar os 

alunos de costas para o outro espaço de aula e, no caso de estar no exterior, de não 

estarem de frente para o sol. O local onde é feita esta reunião será igualmente a mesma, 

consoante o espaço de aula destinado.  

Potenciar todo o espaço destinado à aula (relacionado com o facto de estarmos 

numa altura em que as condições climatéricas estão um pouco adversas) 

Um objetivo fundamental para esta etapa prende-se com a relação com o 

material. Durante a 1ª Etapa foi um problema recorrente o mau trato do material pela 

parte dos alunos, especialmente o material de Badminton, bem como o 

desconhecimento sobre o transporte e arrumação do mesmo, mais concretamente o 

material de Ginástica. Nessa medida, portanto, pretendo despender algum tempo com os 

alunos para lhes explicar a forma como deve se tratar o material, no sentido de o 

preservar. 

A rotina de beber água foi que nunca foi bem conseguido durante a 1ª Etapa. 

Desta forma pretendo utilizar uma estratégia mais eficaz. Esta estratégia passará por dar 

a ordem para ir beber água, um grupo de cada vez, para que não haja a desorganização 

que se constatou em algumas aulas durante a 1ª Etapa. 

Uma vez mais, as ajudas na Ginástica tornam-se um fator importante nesta 

etapa. Nesta dimensão, aquilo que se torna essencial diz respeito à colocação das 

estações onde a minha presença tem um papel mais importante. Estas estações deverão 

ser colocadas num sítio onde eu possa ajudar os alunos e, simultaneamente, tenha um 

controlo visual das restantes estações de aula. 

Uma estratégia que se irá manter diz respeito à formação prévia de grupos. A 

formação prévia permite-me despender menos em organização dos alunos pelas 

diferentes estações de aula. Adicionalmente, a preocupação passará não só por fazer 
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grupos homogéneos, como também, e sempre que possível, separar os alunos que 

evidenciem maiores comportamentos de desvio. 

 

Dimensão Disciplina 

 

Durante a 1ª Etapa, o feedback à distância não foi utilizado com muita 

frequência, pois apenas no final da mesma este começou a surgir. Não obstante de 

emitir informação de retorno, o feedback à distância é também importante para manter o 

controlo da prática e da disciplina de todos os alunos. Desta forma, pretendo aumentar a 

utilização desta forma de feedback como forma de evitar os comportamentos de desvio 

que possam surgir durante a aula, permitindo também um maior controlo da aula. 

Até esta altura, os alunos evidenciaram mais comportamentos de desvio 

essencialmente quando estão em tarefa. Estes comportamentos são, por exemplo, 

pendurar na baliza, pontapear bolas de Voleibol ou puxar rede de Voleibol. Ao longo 

desta etapa pretendo que haja consequências para os alunos que evidenciem estes 

comportamentos. Após alertá-los para o comportamento que estão a tomar, caso estes 

voltem a repetir, 

Separação dos alunos com mais comportamentos de desvio 

 

Dimensão Clima Relacional 

 

No que concerne à minha relação com a turma, é meu objetivo que esta se 

mantenha como tem estado até ao momento. Apesar de, por vezes, a turma se encontrar 

um pouco agitada (sobretudo nas aulas de 45 minutos) e eu ter de repreender alguns 

comportamentos que não se pretendem que ocorram nas aulas. 

Relativamente às tarefas utilizadas nas aulas, será importante a construção de 

exercícios motivantes para os alunos, onde não tenham muito tempo de espera e que não 

caiam na monotonia. Deste modo pretendo criar exercícios que permitam a introdução 

de várias variantes de modo a estimular os alunos de maneiras diferentes. 
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Avaliação 

Formativa 

 

Relativamente à avaliação formativa, durante esta etapa irá ser facultada uma 

ficha de autoavaliação (um exemplo em Anexos) aos alunos, no final de cada UE, no 

sentido de eles poderem refletir sobre as suas aprendizagens. Esta ficha contemplará as 

matérias que serão abordadas em cada UE. Exceção à regra será feita com a matéria de 

Badminton que, visto ainda ir ser lecionada durante a terceira EU, não irá ser alvo de 

autoavaliação por parte dos alunos durante a primeira UE. 

Também irei utilizar grelhas de registo para poder anotar durante a aula ou após 

o final desta, de modo a ter sempre dados de acordo com o nível de cada aluno em 

particular. Esta grelha será utilizada durante as últimas aulas de cada UE. Em relação às 

grelhas de registo, cada UE irá incluir uma por cada matéria que será lecionada. Por 

exemplo, para a primeira UE serão elaboradas três grelhas de registo, uma para cada 

matéria lecionada: Voleibol, Basquetebol e Badminton. De referir que estas grelhas de 

registo, assim como as fichas de autoavaliação serão feitas unicamente para a área de 

AFD. 

Tanto as grelhas de registo como as fichas de autoavaliação terão em si 

contemplados os critérios de êxito referentes a cada matéria, como estão estipulados no 

Protocolo de Avaliação. 

Adicionalmente, e mais concretamente nas aulas de Ginástica, a utilização de 

fichas de tarefa permitirão que os alunos possam ter contacto com os critérios de êxito 

que precisam de realizar para executar de forma correta cada elemento. Ao formar pares 

permite que haja uma avaliação recíproca entre os parceiros e que estes se possam 

ajudar mutuamente a evoluir.  

Para a área de APF, as aulas poderão ser constituídas por estações de Condição 

Física ou por uma parte final da aula destinada para a mesma. Nestas alturas, pretendo 

reforçar a importância daquilo que os alunos estão a realizar, alertando para o facto de, 

se ficarem FZS nos testes do Fitnessgram, não poderão ter sucesso na disciplina de EF. 
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Sumativa 

 

No que concerne à avaliação sumativa, esta será feita de acordo com o 

documento da EBSC dos Critérios e Normas de Avaliação., que foi elaborado pelo GEF 

e que tem o PNEF e as Metas de Aprendizagem como linhas orientadoras. Como é 

sabido, a avaliação da disciplina de EF contempla três áreas: AFD, APF e 

Conhecimentos. 

Dentro da área das AFD, os alunos para terem sucesso nesta área necessitam de 

ter, pelo menos, 4 níveis I. Neste sentido, torna-se fundamental um dos objetivos 

traçados para esta etapa, que consistia que todos os alunos atingissem o nível I nas 

matérias que serão alvo de recuperação durante a 2ª Etapa. 

No que diz respeito à APF, os alunos do 7º ano de escolaridade terão de estar 

DZS no teste de aptidão aeróbia – vaivém – e no teste de aptidão muscular da categoria 

Força Abdominal e Resistência – abdominais – de forma a poder ter sucesso na 

disciplina. Neste aspeto, e após a realização de todos os testes do Fitnessgram durante a 

AI, há alguns alunos que se encontram FZS. No entanto, durante esta 2ª Etapa estes dois 

testes irão ser realizados novamente, pelo que esses alunos têm a possibilidade de entrar 

DZS e, desse modo, garantirem o sucesso, pelo menos nesta área.  

Por fim, em relação à área dos Conhecimentos, esta será avaliada através de um 

teste comum a todas as turmas deste ano de escolaridade, que será realizado no dia 5 de 

Dezembro de 2012. Nesta área testa-se se o aluno revela as competências definidas para 

o seu nível de ensino nas matérias de natureza teórica que constam dos programas, 

tendo esta uma ponderação de 10% da classificação final.   
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Anexos 

.
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Fichas de autoavaliação (Exemplo) 

 

Nome:__________________________________ Nº:_______ Data:____/_____/_________ 

 

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

 

Matéria Critério Sim (S) ou Não (N) 

Voleibol 

Enquadro-me com a bola  

Recebo a bola em manchete ou toque de dedos, imprimindo uma trajetória 

alta à bola 
 

Jogo com os companheiros, efetuando toque de dedos ou manchete  

Sirvo por baixo  

Recebo o serviço, utilizando toque de dedos ou manchete  

Basquetebol 

Passo a bola ao companheiro desmarcado em melhor posição.  

Desmarco-me para receber a bola.  

Assumo atitude defensiva quando estou a defender  

Quando não tenho a bola, coloco-me entre o cesto e o meu adversário.  
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Grelha de avaliação formativa de Voleibol (Exemplo) 

Tabela 8 - Grelha de Registo 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 

Recebo o 

serviço, 

utilizando toque 

de dedos ou 

manchete 

1 André Liberato      

2 Aylin Salimova      

3 Beatriz Ferreira      

4 Beatriz Batista      

5 Carolina Soares      

6 Chase Almeida      

7 David Salgado      

8 Denys Bondar      

9 Filipa Santos      

10 Filipa Mendes      

11 Henrique Oliveira      

12 João Ribeiro      

13 João Marques      

14 José Vilar      

15 Lourenço Aguiar      

16 Manuel Verónica      

17 Mara Carvalho      

18 Margarida Saltão      

19 Mariana Pulido      

20 Mariana Machado      

21 Mariana Silva      

22 Marisa Alvarenga      

23 Matheus Oliveira      

24 Matilde Silva      

25 Melissa Pinto      

26 Paulo Silva      

27 Rafael Correia      

28 Samira Pereira      

29 Tomás Mendes      

30 Vasco Varela      

 


