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Caracterização da turma 
 

A turma do 7º B é formada por vinte alunos, nove rapazes e onze raparigas, a média de idades 

é de treze anos. 

Metade dos alunos da turma já tem retenções no seu passado curricular, sendo que cinco 

destes alunos, ficaram retidos no ano anterior, existindo um caso específico em que o aluno 

ficou retido pela segunda vez (Nádia Semedo). 

No que se refere a alunos com necessidades educativas especiais (NEE), existem três casos na 

turma, embora distintos entre si. Alunos pertencentes à oficina de saberes, Armando Botelho 

e Hugo Serrano (este frequenta apenas a aula de noventa minutos), acompanham a turma 

somente nas aulas de Educação Física, e ainda o Narayan Ladmichand, sendo que este 

acompanha a turma nas restantes disciplinas. Os três têm dificuldades cognitivas, de 

compreensão, de aprendizagem, entre outras, embora em graus de dificuldade diferentes. 

O teste sociométrico realizado no início do ano lectivo permitiu compreender as relações 

existentes entre os alunos da turma. Como referências positivas, surgiram o João Catarino 

(Delegado) e o Guilherme Galhardo, destacados, seguidos pelo Tomé Baço e Rebeca Jakobsson 

(Sub-Delegada), que se assumiram como “preferidos” da turma, sendo-lhes reconhecidas 

competências de liderança por parte dos colegas, contrariamente, o Hugo Serrano destacou-se 

por ser o aluno com mais votos pela negativa, seguido por, Armando Botelho, Cheila Miguel. 

A minha análise subjectiva, baseada na minha experiência e senso comum, permitiu-me 

considerar que  a turma não funcionava como um todo, pois existiam muitos alunos que não 

se conheciam, ou que não tinham feito parte da mesma turma, sendo que os grupos ainda se 

iriam definir. 

Recursos 
 

A escola em termos espaciais, contempla quatro espaços diferentes, dois exteriores, um 

pavilhão e um ginásio.  

Em termos de material, varia consoante o espaço, considero que está razoavelmente bem 

servida na maior parte das modalidades. 

A utilização dos diferentes espaços está definida pelo roulement, sendo que cada turma está 

em determinado espaço durante uma semana, resultando que por mês, passam pelos quatro 

espaços. 

As aulas estão divididas em dois blocos, um de noventa minutos, outro de quarenta e cinco 

minutos. 



Para o planeamento importa referir que existem algumas matérias que só podem ser 

abordadas em determinados espaços (salto em altura), sendo que algumas delas somente em 

espaços exteriores (patinagem). O facto de por cada mês a turma realizar aulas durante duas 

semanas em espaços exteriores, poderá resultar no incumprimento do planeamento, por 

questões climatéricas. 

Dependendo da semana e do dia, por vezes a turma poderá ocupar um espaço interior caso o 

mesmo esteja desocupado, se esta situação não for possível, poderá ainda existir a 

possibilidade da aula ser dada no refeitório ou numa sala de aula, onde pode ser aproveitada 

para dar aula teórica ou dança. 

 



1ª Etapa – Avaliação Inicial  

Atividades Físicas 
 

Número Nome 
Colectivos Individuais 

Andebol Voleibol Basquetebol Futebol Atletismo Badminton Ginástica Solo Ginástica Aparelhos 

1 Ana Santos NI NI NI NI NI NI PI PI 

2 Ana Alves NI PI PI PI PI PI PI PI 

3 Ana Pires PI PI PI I PI I I PI 

4 Anastasiya Bondar PI PI NI NI NI I NI I 

5 Armando Botelho PI PI I I PI I PI I 

6 Bernardo Schofield NI NI I I I PI PI PI 

8 Guilherme Galhardo PI PI I I I I PI PI 

9 Hugo Serrano NI PI I I PI I PI PI 

10 Inês Silva NI PI PI PI PI NI PI PI 

11 João Catarino PI I I I I I PI I 

12 Leonor Gonçalves PI I PI I I NI I I 

13 Lúcia Nogueira NI NI NI NI NI NI I PI 

15 Nádia Semedo PI I PI I PI I I I 

16 Pedro Piteira PI I PI I I I I PI 

18 Rebeca Jakobsson NI NI NI NI PI NI I PI 

19 Sofia Pereira NI PI PI NI PI PI I PI 

20 Thomas Debot NI PI NI NI I NI I PI 

21 Tomé Baço PI PI I I I I PI PI 

22 Cheila Miguel NI PI NI NI PI NI I I 

23 Narayan Ladmichand PI I I I PI NI NI PI 

Objectivos 7º ano I I PE PE I I I 

Objectivos 8º ano PE PE E E PE PE PE 



Aptidão Física 

 

Número Nome do Aluno Idade Estatura Peso Aptidão Aeróbia Aptidão Muscular 
Comp. 
Corporal   

          Vaivém Abdominais Ext. braços Ext. do tronco 
Senta e 

Alcança(cm) IMC   

                  Dir. Esq.     

1 Ana Santos 14 1,57 48 17     16     19,47 Normal 

2 Ana Alves 13 1,68 55,4 16 34     28 24 19,63 Normal 

3 Ana Pires 12 1,57 59 24 7   22 33 34 23,94 Normal(>) 

4 Anastasiya Bondar 13     29 30   25 32 31     

5 Armando Botelho 13 1,56 47 9     18     19,31 Normal 

6 Bernardo Schofield 12 1,42 36 27 31   26 31 27 17,85 Normal 

8 Guilherme Galhardo 12 1,58 40 41 56   29 20 17 16,02 Normal(<) 

9 Hugo Serrano 14 1,6 47 24     18     18,36 Normal 

10 Inês Silva 12 1,58 60,7 18 26   25 30 30 24,32 Normal(>) 

11 João Catarino 12 1,51 35 75 59 14 15 18 15 15,35 < Normal 

12 Leonor Gonçalves 11 1,4 28 47 35 23 21 31 33 14,29 < Normal 

13 Lùcia Nogueira 12 1,49 48 21 34   24 30 31 21,62 Normal 

15 Nádia Semedo 14 1,57 52 29 11   27 26 26 21,1 Normal 

16 Pedro Piteira 12 1,56 44 50 40   25 15 14 18,08 Normal 

18 Rebeca Jakobsson 12 1,61 55 24 11   24 30 23 21,22 Normal 

19 Sofia Pereira 12 1,61 50 26 87   28 19 21 19,29 Normal 

20 Thomas Debot 12 1,69 58   15   26 16 16 20,31 Normal 

21 Tomé Baço 12 1,58 43 50 19   24 15 12 17,22 Normal 

22 Cheila Miguel 14 1,49 48 24     27     21,62 Normal 

23 
Narayan 
Ladmichand 14     55 47   23 24 26     

 

Nível 1 2 3 4 5 



Grupos de Nível 
 

A divisão por grupos de nível foi definida de acordo com o nível de aptidão de cada aluno nas 

diferentes matérias, relacionando com factores comportamentais e aspectos de relação 

humana entre os alunos, dados recolhidos através do teste sociométrico. 

Grupos para Jogos Desportivos Colectivos e Atletismo: 

A B C D 

Anastasiya Bernardo Ana Pires Ana Santos 

Armando Hugo Cheila Ana Alves 

Guilherme Nádia Lúcia Inês 

João Narayan  Sofia Leonor 

Pedro Tomé Thomas Rebeca 

 

Grupos para Ginástica: 

A B C D E 

Cheila Lúcia Ana Pires Ana Santos Ana Alves 

Leonor Pedro Armando Guilherme Anastasiya 

Nádia Rebeca João Hugo Bernardo 

Thomas Tomé Sofia Inês Narayan 

 

Conhecimentos 
 

Na primeira etapa não foi realizado teste de avaliação de conhecimentos pois no decorrer nas 

aulas, através do questionamento, conclui que os alunos tinham no geral um fraco 

conhecimento de todas as modalidades abordadas (actividades físicas), assim como, dos testes 

de aptidão física.



2ª Etapa – Aprendizagem e Desenvolvimento 

Atividades Físicas 

Atividades Físicas Desportivas 

Jogos Desportivos Colectivos 

Andebol  

Nível Introdutório Parte Nível  Elementar 

GR: Enquadramento com a bola; Inicia o contra-ataque. GR: Enquadramento constante com a bola; Inicia o contra-ataque. 

Sem bola: Atitude defensiva; Tenta interceptar a bola.  

Com bola: Desmarcação; Remata em salto; Passa a bola ofensivamente; 
Drible de progressão. 

Com Bola: Procura vantagem numérica ou posicional; Remata em salto 
(fintas e mudanças de direcção); Desmarcação (amplitude e profundidade); 
Ultrapassa o adversário. 

 

 

Grupos 3ª UE 4ª UE 5ª UE 6ª UE Final 2ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

Inicia o contra-ataque; 
Atitude defensiva; 
Remate em salto, Drible de 
progressão. 

Inicia o contra-ataque; 
Atitude defensiva; 
Remate em salto, Drible de 
progressão. 

Enquadramento constante 
com a bola; 
Ultrapassa o adversário, 
Desmarcação (amplitude e 
profundidade). 

Enquadramento constante 
com a bola; 
Procura vantagem 
numérica ou posicional, 
Remate em salto (fintas e 
mudanças de direcção). 

Parte Nível Elementar 

C e D  
(- aptos) 

Enquadramento com bola; 
Atitude defensiva; 
Desmarcação, Passe 
ofensivo. 

Enquadramento com bola; 
Atitude defensiva; 
Desmarcação, Passe 
ofensivo. 

Inicia o contra-ataque; 
Tenta interceptar a bola; 
Remate em salto, Drible em 
progressão. 

Inicia o contra-ataque; 
Tenta interceptar a bola; 
Remate em salto, Drible em 
progressão. 

Nível Introdutório 



Basquetebol 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Sem bola: Atitude defensiva; Tenta interceptar a bola. Sem bola: Atitude defensiva; Marcação individual; Ressalto defensivo. 

Com bola: Lançamento ao cesto; Passa a bola ofensivamente; Drible de 
progressão; Enquadra-se ofensivamente. 

Com bola: Progressão em drible pelo corredor central; Desmarcação; 
Lançamento na passada; Ultrapassar o adversário (c/ ou s/ bola); Passe e 
corte/equilíbrio ofensivo; Aclaramento; Ressalto ofensivo. 

 

Voleibol 

Nível Introdutório Parte Nível Elementar 

Serviço por baixo; Recepção por baixo; P.B.F. Serviço por baixo; Recepção do serviço; Finaliza após 2º toque; Defesa. 

 

Grupos 3ª UE 4ª UE 5ª UE 6ª UE Final 2ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

Atitude defensiva, 
Marcação individual; 
Enquadra-se 
ofensivamente, Drible de 
progressão. 

Atitude defensiva, 
Marcação individual; 
Enquadra-se 
ofensivamente, Drible de 
progressão. 

Ressalto defensivo; 
Desmarcação, Ultrapassar 
adversário (c/ ou s/ bola). 

Ressalto defensivo; 
Desmarcação, Ultrapassar 
adversário (c/ ou s/ bola), 
Ressalto ofensivo. 

Parte Nível Elementar 

C e D  
(- aptos) 

Atitude defensiva, 
Interceptar a bola; 
Passa a bola 
ofensivamente, Enquadra-
se ofensivamente. 

Atitude defensiva, 
Interceptar a bola; 
Lançamento ao cesto, 
Drible de progressão. 

Atitude defensiva, 
Marcação individual; 
Desmarcação, Ultrapassar 
adversário (c/ ou s/ bola). 

Marcação individual; 
Desmarcação, Ultrapassar 
adversário (c/ ou s/ bola). 

Nível Introdutório / 
Parte Nível Elementar 

Grupos 3ª UE 4ª UE 5ª UE 6ª UE Final 2ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

Deslocamentos, P.B.F. Deslocamentos, P.B.F., 
Serviço por baixo. 

Serviço por baixo, Recepção 
por baixo. 

Recepção do serviço, 
Defesa, Finaliza 2º toque. 

Nível Introdutório 

C e D  
(- aptos) 

Passe em toque de dedos, 
Deslocamentos, P.B.F. 

Passe em toque de dedos, 
Deslocamentos, P.B.F. 

Serviço por baixo, Recepção 
por baixo. 

Serviço por baixo, Recepção 
por baixo. 

Nível Introdutório / 
Parte Nível Elementar 



Futebol 

Nível Introdutório Nível  Elementar 

GR: Enquadra-se; Passa ao jogador desmarcado.  

Sem bola: Marca o adversário (HxH). Atitude defensiva. 

Com bola: Recepção; Remate; Passa a bola; Conduz a bola; Desmarca-se; 
Aclara. 

Passa a bola ofensivamente; Conduz a bola (controlo da bola); Desmarca-se 
ofensivamente; Aclara o espaço de penetração. 

 

Atletismo 

Nível Introdutório Nível  Elementar 

Velocidade (40m) 
Salto em altura (tesoura) 
Lançamento da bola 
Estafetas 
Lançamento do peso 

Velocidade (40m a 60m) (terço anterior do pé+ inclinação) 
Estafetas (transmissão sem olhar) 
Barreiras (transposição) 
Salto em altura (Fosbury Flop) 
Lançamento da bola 
Lançamento do peso 

Grupos 3ª UE 4ª UE 5ª UE 6ª UE Final 2ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

Passa ao jogador 
desmarcado; 
Atitude defensiva; 
Desmarcação, Remate. 

Passa ao jogador 
desmarcado; 
Atitude defensiva; 
Desmarcação, Remate, 
Aclara. 

Passa a bola 
ofensivamente, Conduz a 
bola (controlo da bola), 
Desmarca-se 
ofensivamente, Aclara o 
espaço de penetração. 

Passa a bola 
ofensivamente, Conduz a 
bola (controlo da bola), 
Desmarca-se 
ofensivamente, Aclara o 
espaço de penetração. 

Nível Elementar 

C e D  
(- aptos) 

Enquadra-se; 
Marcação individual; 
Recepção, Passe, 
Desmarcação, Condução. 

Enquadra-se, Passa ao 
jogador desmarcado; 
Marcação individual; 
Recepção, Passe, 
Desmarcação, Condução. 

Passa ao jogador 
desmarcado; 
Atitude defensiva; 
Desmarcação, Aclara, 
Remate. 

Atitude defensiva; 
Remate, Passa a bola 
ofensivamente, Desmarca-
se ofensivamente. 

Nível Introdutório / 
Parte Nível Elementar 



 

Ginástica 

Ginástica de Solo 

Nível Introdutório Nível  Elementar 

Cambalhota à frente 
Cambalhota à frente saltada 
Cambalhota à retaguarda 
Pino de Cabeça (com ajuda) 
Avião (tronco paralelo ao solo) 
Ponte (ombros atrás das mãos) 

Cambalhota à frente com as pernas afastadas 
Cambalhota à frente saltada (corpo estendido em voo) 
Cambalhota à retaguarda 
Pino de braços 
Roda 
Avião 
Posições de flexibilidade 
Saltos, voltas e afundos 

Grupos 3ª UE 4ª UE 5ª UE 6ª UE Final 2ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

Lançamento  do peso 
Velocidade 

Lançamento  do peso 
Salto em altura (Introdução 
Fosbury Flop) 

Estafetas 
Velocidade (terço anterior 
do pé + inclinação) 

Estafetas (transmissão sem 
olhar) 

Nível Introdutório / 
Parte Nível Elementar 

C e D  
(- aptos) 

Lançamento  do peso 
Velocidade 

Lançamento  do peso 
Salto em altura 

Estafetas 
Velocidade 

Estafetas Nível Introdutório 

Grupos 3ª UE 4ª UE 5ª UE 6ª UE Final 2ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

Cambalhota à frente 
Cambalhota à frente 
saltada 
Cambalhota à retaguarda 
Pino de Cabeça (com ajuda) 
Avião (tronco paralelo ao 
solo) 
Ponte (ombros atrás das 
mãos) 

Cambalhota à frente 
saltada 
Cambalhota à retaguarda 
(NE) 
Cambalhota à frente com as 
pernas afastadas 
Pino de braços (introdução) 
Posições de flexibilidade 
(Ponte, Avião, Pernas 

Cambalhota à retaguarda 
(NE) 
Cambalhota à frente com as 
pernas afastadas 
Pino de braços 
Roda 
Avião 
Posições de flexibilidade 
(Ponte, Avião, Pernas 

Cambalhota à retaguarda 
(NE) 
Cambalhota à frente com as 
pernas afastadas 
Pino de braços 
Roda 
Avião 
Posições de flexibilidade 
(Ponte, Avião, Pernas 

Nível Introdutório / 
Parte Nível Elementar 



 

Ginástica de Aparelhos 

Nível Introdutório Nível  Elementar 

Boque:  
Salto ao eixo (transversal) 
Salto entre mãos (transversal) 
Plinto:  
Cambalhota à frente (longitudinal) 
Minitrampolim: 
Extensão 
Engrupado 
Meia Pirueta vertical 
Trave: 
Marcha frente/atrás 
Marcha na ponta dos pés frente/atrás 

Plinto: 
Salto ao eixo (transversal) 
Salto entre mãos (transversal) 
Minitrampolim: 
Pirueta 
Carpa pernas afastadas 
Trave: 
Entrada a um pé 
Marcha na ponta dos pés 
Meia volta com balanço m.i. 
Avião 
Salto em extensão com meia pirueta 

Posições de flexibilidade afastadas) afastadas) afastadas) 

C e D  
(- aptos) 

Cambalhota à frente 
Cambalhota à retaguarda 
Pino de Cabeça (com ajuda) 
Avião (tronco paralelo ao 
solo) 
Ponte (ombros atrás das 
mãos) 
Posições de flexibilidade 
(Ponte , Avião, Pernas 
afastadas) 

Cambalhota à frente 
Cambalhota à frente 
saltada 
Cambalhota à retaguarda 
Pino de Cabeça (com ajuda) 
Avião (tronco paralelo ao 
solo) 
Ponte (ombros atrás das 
mãos) 
Posições de flexibilidade 
(Ponte, Avião, Pernas 
afastadas) 

Cambalhota à frente 
saltada 
Cambalhota à retaguarda 
Pino de braços (introdução) 
Cambalhota à frente com as 
pernas afastadas 
Posições de flexibilidade 
(Ponte, Avião, Pernas 
afastadas) 

Cambalhota à frente 
saltada 
Cambalhota à retaguarda  
Pino de braços 
Cambalhota à frente com as 
pernas afastadas 
Posições de flexibilidade 
(Ponte, Avião, Pernas 
afastadas) 

Nível Introdutório 



Meia volta  
Salto a pés juntos com flexão de pernas 
Saída – Salto em extensão 
Barra fixa: 
Balanço à frente e atrás 
Rolamento à frente 
Saída à frente e à retaguarda 

Barra fixa: 
Subida de frente 
Meia volta em apoio  
Rolamento à frente 
Saída de frente 



Grupos 3ª UE 4ª UE 5ª UE 6ª UE Final 2ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

Boque:  
Salto ao eixo (transversal) 
Salto entre mãos 
(transversal) 
Minitrampolim: 
Extensão 
Engrupado 
Meia Pirueta vertical 
Barra fixa: 
Balanço à frente e atrás 
Rolamento à frente 
Saída à frente e à 
retaguarda 

Boque:  
Salto ao eixo (transversal) 
Salto entre mãos 
(transversal) 
Minitrampolim: 
Extensão 
Engrupado 
Meia Pirueta vertical 
Pirueta 
Barra fixa: 
Balanço à frente e atrás 
Rolamento à frente 
Saída à frente e à 
retaguarda 

Boque:  
Salto ao eixo (transversal) 
Salto entre mãos 
(transversal) 
Trave: 
Marcha frente/atrás 
Marcha na ponta dos pés 
frente/atrás 
Meia volta  
Saída – Salto em extensão 
Plinto:  
Cambalhota à frente 
(longitudinal), 
Salto ao eixo (transversal) 
Introdução 
Salto entre mãos 
(transversal) Introdução 
Barra fixa: 
Balanço à frente e atrás 
Rolamento à frente 
Saída à frente e à 
retaguarda 

Boque:  
Salto ao eixo (transversal) 
Salto entre mãos 
(transversal) 
Trave: 
Marcha frente/atrás 
Marcha na ponta dos pés 
frente/atrás 
Meia volta  
Salto a pés juntos com 
flexão de pernas 
Saída – Salto em extensão 
Plinto: 
Salto ao eixo (transversal) 
Salto entre mãos 
(transversal) 
Barra fixa: 
Balanço à frente e atrás 
Rolamento à frente 
Saída à frente e à 
retaguarda 

Nível Introdutório / 
Parte Nível Elementar 

C e D  
(- aptos) 

Boque:  
Salto ao eixo (transversal) 
Minitrampolim: 
Extensão 
Engrupado 
Barra fixa: 
Balanço à frente e atrás 
Saída à retaguarda 

Boque:  
Salto ao eixo (transversal) 
Salto entre mãos 
(transversal) 
Minitrampolim: 
Extensão 
Engrupado 
Meia Pirueta vertical 

Boque:  
Salto ao eixo (transversal) 
Salto entre mãos 
(transversal) 
Trave: 
Marcha frente/atrás 
Marcha na ponta dos pés 
frente/atrás 

Boque:  
Salto ao eixo (transversal) 
Salto entre mãos 
(transversal) 
Trave: 
Marcha frente/atrás 
Marcha na ponta dos pés 
frente/atrás 

Nível Introdutório 



 

 

Ginástica de Acrobática 

Nível Parte Introdutório 

Pegas, Montes, Desmontes 
Em situação de exercício a par, realizam os seguintes elementos técnicos, com coordenação e fluidez de movimentos: 
- O base em posição de deitado dorsal com os membros superiores em elevação, segura o volante pela parte anterior das sua pernas que, em prancha 
facial, apoia as mãos na parte anterior das pernas do base, mantendo o corpo em extensão. 
- O base sentado, com pernas afastadas e estendidas, segura pelas ancas o volante que executa um pino, com apoio das mãos entre as coxas do base, 
mantendo o alinhamento dos segmentos. O desmonte deve ser controlado e com os braços em elevação superior. 
- O base com um joelho no chão e outra perna flectida (planta do pé bem apoiada no solo e com os apoios colocados em triângulo), suporta o volante que, 
de costas, sobe para a sua coxa e se equilibra num dos pés. Utilizam a pega simples (de apoio), mantendo-se com o tronco direito e 
evitando afastamentos laterais dos braços. Desmonte deve ser controlado e com os braços em elevação superior. 
- Cambalhota à frente a dois (tank), iniciando o movimento com o volante a segurar os tornozelos do base, colocando de seguida a cabeça entre os pés do 
base que, segurando-o da mesma forma, executa a cambalhota, voltando à posição inicial. Movimento contínuo, harmonioso e controlado. 
Em situação de exercício em trios, realizam os seguintes elementos técnicos com coordenação e fluidez: 
- Dois bases em posição de deitado dorsal em oposição e os membros superiores em elevação, com um dos bases a segurar o volante nas omoplatas e o 

Barra fixa: 
Balanço à frente e atrás 
Saída à retaguarda 
Rolamento à frente 

Meia volta  
Saída – Salto em extensão 
Plinto:  
Cambalhota à frente 
(longitudinal) 
Barra fixa: 
Balanço à frente e atrás 
Saída à retaguarda 
Rolamento à frente 

Meia volta  
Salto a pés juntos com 
flexão de pernas 
Saída – Salto em extensão 
Plinto:  
Cambalhota à frente 
(longitudinal) 
Barra fixa: 
Balanço à frente e atrás 
Saída à retaguarda 
Rolamento à frente 



outro a segurá-lo nos gémeos, suportando assim o volante que se encontra em prancha dorsal, com o corpo em extensão. 
- Dois bases, frente a frente, em posição de afundo com um dos joelhos em contacto, segurando o volante nos gémeos que realiza um equilíbrio em pé nas 
coxas dos bases junto aos seus joelhos. 
- Dois bases, com pega de cotovelos, suportam o volante em prancha facial que mantém a tonicidade necessária para evitar oscilações dos seus segmentos 
corporais. Após impulso dos bases, o volante efectua um voo, mantendo a mesma posição, para recepção equilibrada nos braços dos bases. 

 

Raquetes 

Badminton 

Nível Introdutório Nível  Elementar 

Posição base 
Deslocamentos 
Tipos de Pega 
Clear 
Lob 

Serviço curto 
Clear 
Lob 
Remate 
Drive 
Amorti 

 

Patinagem 

Nível Introdutório 

Grupos 3ª UE 4ª UE 5ª UE 6ª UE Final 2ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

Posição base 
Deslocamentos 
Tipos de pega 

Tipos de pega 
Clear 

Clear 
Lob 
Remate 
Serviço curto e longo 

Remate 
Drive 
Serviço curto e longo 

Nível Introdutório 

C e D  
(- aptos) 

Posição base 
Deslocamentos 

Deslocamentos 
Tipos de pega 

Tipos de pega 
Clear 
Serviço curto e longo 

Clear 
Lob 
Serviço curto e longo 

Nível Introdutório 



Posição base 
Anda para a frente 
Desliza 

 

Actividades Rítmicas Expressivas 

Dança 

Rumba quadrada 

Nível Introdutório 

1 - Mantém uma postura natural, com a cabeça levantada e no enquadramento dos ombros distinguindo “Posição Fechada” de “Posição Aberta” e 
identificando as posições relativas e pegas a utilizar quando em ”Posição Aberta”; 
2 - Realiza sequências de passos/figuras dominando princípios básicos de condução, nomeadamente para início e final de volta, identificando o elevar do 
braço da pega como sinal de início e o baixar como o final da mesma, tanto no papel de “condutor” como de “seguidor”; 
3 - Selecciona com antecipação, do reportório desenvolvido, os passos/figuras a executar à sua vontade e mediante a disponibilidade de espaço, mantendo a 
estrutura rítmica das seguintes danças; 
Em situação de dança a pares, acentuando o 1º tempo do compasso e mantendo a estrutura rítmica: Lento (1º e 2º tempos do compasso), Rápido (3º tempo 
do compasso), Rápido (4º tempo do compasso): 
− Realiza Passo básico em “Posição Fechada” fazendo coincidir os passos em frente e atrás ao ritmo Lento e os laterais (sem ultrapassar a largura dos 
ombros) e junção de apoios ao ritmo Rápido; 
− Realiza Passos progressivos em “Posição Fechada” em frente sem volta ou virando até ¼ de volta para a esquerda ou para a direita, mantendo a posição 
relativa com o par que simultaneamente executa os passos progressivos atrás; 
− Realiza Volta e Contravolta em “Posição Aberta pega E-D” mantendo o elemento masculino a mesma frente enquanto o elemento feminino executa uma 
volta à direita seguida de uma volta à esquerda. 

 

Grupos 3ª UE 4ª UE 5ª UE 6ª UE Final 2ª Etapa 

A, B, C e 
D  

 Posição base 
Anda para a frente 
Desliza 

Posição base 
Anda para a frente 
Desliza 

Posição base 
Anda para a frente 
Desliza 

Nível Introdutório 



 

Indefinição das matérias leccionadas por unidade de ensino pois estes conteúdos serão leccionados em momento de aula nos espaços exteriores quando as 

condições climatéricas obrigarem a realizar aula numa sala. Desta forma garante-se um melhor aproveitameno da rotação de espaços. 

Aeróbica 

Nível Introdutório 

Desloca-se percorrendo todas as direcções e sentidos considerados, no ritmo e sequência dos apoios correspondentes à marcação e combinando os 
seguintes Passos Básicos: 
1 - Marcha (“march”), com recepção do pé no solo, do terço anterior para o calcanhar. 
2 - Corrida (“jogging”), com impulsão num pé e recepção no outro realizadas pelo terço anterior. 
3 - Passo e Toque (“step-touch”), tocando com o pé da perna livre na parte interior do pé da perna de apoio ou próximo desta, e suas variações dentro do 
mesmo padrão de movimento. 
4 - Elevação do Joelho (“knee lift”), com os pés em contacto total com o solo na passagem de um apoio para outro e com a perna que se eleva a realizar um 
ângulo igual ou superior a 90º, e suas variações dentro do mesmo padrão de movimento. 
5 - Passo Cruzado (“grapevine”), colocando a perna que cruza atrás da perna de liderança. 
6 - Passo em V (“v step”), realizando os dois primeiros apoios a iniciar pelo calcanhar e a terminar em apoio total e os dois últimos apoios a iniciar pelo terço 
anterior e a terminar em apoio total, e suas variações dentro do mesmo padrão de movimento. 
Em situação de acompanhamento do professor no “estilo coreografado”, utilizando métodos simples de montagem coreográfica simétrica, em sequências 
formadas por 32 e 64 tempos musicais: 
- Desloca-se percorrendo todas as direcções e sentidos considerados, no ritmo e sequência dos apoios correspondentes à marcação e combinando os passos 
básicos anteriormente descritos ou variantes destes com o mesmo grau de dificuldade. 

 

Grupos 3ª UE 4ª UE 5ª UE 6ª UE Final 2ª Etapa 

A, B, C e 
D  

    Nível Introdutório 

Grupos 3ª UE 4ª UE 5ª UE 6ª UE Final 2ª Etapa 



 

Indefinição das matérias leccionadas por unidade de ensino pois estes conteúdos serão leccionados em momento de aula nos espaços exteriores quando as 

condições climatéricas obrigarem a realizar aula numa sala. Desta forma garante-se um melhor aproveitameno da rotação de espaços. 

Aptidão Física 

 

Conhecimentos 

A, B, C e 
D  

    Nível Introdutório 

Grupos 3ª UE 4ª UE 5ª UE 6ª UE Final 2ª Etapa 

A, B, C e 
D  

Avaliação Vaivém 
Força média 
Força abdominal 
Força superior 
Flexibilidade 
Resistência 

Força média 
Força abdominal 
Força superior 
Flexibilidade 
Resistência 

Força média 
Força abdominal 
Força superior 
Flexibilidade 
Resistência 

Força média 
Força abdominal 
Força superior 
Flexibilidade 
Resistência 

 

Final 2ª Etapa 

1 – Identifica as capacidades física : resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação. 
2 -  Interpreta as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a actividade física: 
da frequência cardíaca, da frequência respiratória, e sinais exteriores de fadiga, relacionando-os com as funções cardio-respiratória, 
cardiovascular e musculo-articular. 
3 -  Conhece sumariamente a participação dos diferentes sistemas e estruturas na manutenção da postura e produção de movimento, 
nomeadamente: 
– o sistema musculo-articular na contracção muscular; 
– os sistemas cardiovascular e respiratório no aporte de oxigénio e substâncias energéticas ao 
músculo, bem como na eliminação de produtos tóxicos; 
– o sistema nervoso no controlo do movimento. 



 
 
 
 
 

 
Indefinição das matérias leccionadas por unidade de ensino pois estes conteúdos serão leccionados em momento de aula nos espaços exteriores quando as 
condições climatéricas obrigarem a realizar aula numa sala. Desta forma garante-se um melhor aproveitameno da rotação de espaços.

4 -  Conhece e interpreta os indicadores que caracterizam a Aptidão Física, nomeadamente: baixos valores de frequência respiratória e cardíaca, 
rápida recuperação após esforço, baixa percentagem de gordura corporal. 
5 -  Compreende as relações entre o exercício físico, a recuperação, o repouso e a alimentação, na melhoria da Aptidão Física, expondo 
princípios que assegurem essa melhoria. 



3ª Etapa – Revisão e consolidação 
 

A última etapa do plano anual de turma consiste maioritariamente numa revisão e consolidação dos conteúdos a aprender nas diversas matérias. 

Na segunda etapa cumpri com o que estava planeado, na medida em que foram lecionados os conteúdos propostos para as diferentes matérias. Neste 

sentido, na terceira etapa foi possível repetir os conteúdos a lecionar, sendo que nos desportos coletivos tive uma preocupação em colocar os alunos a 

praticar exercícios mais próximos de situação de jogo, sendo esse o objetivo para o final de sétimo ano. 

Tal como identificado na etapa anterior, irei definir o que será lecionado para esta última etapa em cada unidade de ensino, nas atividades físicas, aptidão 

física e conhecimentos. 

Atividades Físicas 

Atividades Físicas Desportivas 

Jogos Desportivos Coletivos 

Andebol 

Grupos 7ª UE 8ª UE 9ª UE Final 3ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

- Inicia o contra-ataque 
- Enquadramento constante 
com bola (introdução) 
- Atitude defensiva 
- Remate em salto  
- Drible de progressão 
- Enquadramento com bola 
- Desmarcação (introdução) 
- Ultrapassa adversário 

- Inicia o contra-ataque 
- Enquadramento constante 
com bola (introdução) 
- Atitude defensiva 
- Remate em salto  
- Drible de progressão 
- Enquadramento com bola 
- Desmarcação (introdução) 
- Ultrapassa adversário 

- Situação de jogo 
Gr+4x4+Gr 
 
Todas as componentes 
técnicas lecionadas ao 
longo do ano letivo 

Parte Nível Elementar 



 

 

(introdução) 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 
3x2+GR/3x3+GR 
GR+4x4+GR 

(introdução) 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 
3x2+GR/3x3+GR 
GR+4x4+GR 

C e D  
(- aptos) 

- Enquadramento com bola 
(GR) 
- Inicia contra-ataque 
(introdução) 
- Atitude defensiva 
- Tenta intercetar a bola 
(introdução) 
- Desmarcação  
- Passe ofensivo 
- Drible de progressão 
(introdução) 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 
2x1+GR/2x2+GR 
GR+4x4+GR 

- Enquadramento com bola 
(GR) 
- Inicia contra-ataque 
(introdução) 
- Atitude defensiva 
- Tenta intercetar a bola 
(introdução) 
- Desmarcação  
- Passe ofensivo 
- Drible de progressão 
(introdução) 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 
2x1+GR/2x2+GR 
GR+4x4+GR 

- Situação de jogo 
Gr+4x4+Gr 
 
Todas as componentes 
técnicas lecionadas ao 
longo do ano letivo 

Nível Introdutório 



Basquetebol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voleibol 

Grupos 7ª UE 8ª UE 9ª UE Final 3ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

- Ressalto defensivo 
- Desmarcação 
- Ultrapassar adversário (c/ 
ou s/ bola) 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 2x2/3x3 

- Ressalto defensivo 
- Desmarcação 
- Ultrapassar adversário (c/ 
ou s/ bola) 
- Lançamento 
Forma de exercício: 
Exercício específico 2x2/3x3 

 Parte Nível Elementar 

C e D  
(- aptos) 

- Atitude defensiva  
- Marcação Individual 
- Desmarcação 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 2x1/2x2 

- Atitude defensiva  
- Marcação Individual 
- Desmarcação 
- Lançamento 
Forma de exercício: 
Exercício específico 2x2/3x3 

 Nível Introdutório / 
Parte Nível Elementar 

Grupos 7ª UE 8ª UE 9ª UE Final 3ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

- Serviço por baixo/receção 
ao serviço 
- Passe em toque de dedos 
- Deslocamentos 
 
Forma de exercício: 
2 com 2, 2x2 

- Serviço por baixo/receção 
ao serviço 
- Passe em toque de dedos 
- Deslocamentos 
 
Forma de exercício: 
2 com 2, 2x2, 3 com 3 

 Nível Introdutório 

C e D  
(- aptos) 

- Passe em toque de dedos 
- Deslocamentos 

- Passe em toque de dedos 
- Deslocamentos 

 Nível Introdutório / 
Parte Nível Elementar 



 

 

 

Futebol 

 
Forma de exercício: 
1 com 1, 1x1 

- Serviço por baixo/receção 
ao serviço 
Forma de exercício: 
1 com 1, 1x1, 2 com 2 

Grupos 7ª UE 8ª UE 9ª UE Final 3ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

- Desmarcação ofensiva 
(introdução) 
- Condução de bola 
(controlo) (introdução) 
- Aclara (introdução) 
-Passa a bola 
ofensivamente (introdução) 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 
2x1+GR/2x2+GR 
GR+4x4+GR 

- Desmarcação ofensiva 
(introdução) 
- Condução de bola 
(controlo) (introdução) 
- Aclara (introdução) 
-Passa a bola 
ofensivamente (introdução) 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 
2x1+GR/2x2+GR 
GR+4x4+GR 

 Nível Elementar 

C e D  
(- aptos) 

- Passa ao jogador 
desmarcado 
- Atitude defensiva 
(introdução) 
- Receção 
- Passe  
- Desmarcação 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 

- Passa ao jogador 
desmarcado 
- Atitude defensiva 
(introdução) 
- Receção 
- Passe  
- Desmarcação 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 

 Nível Introdutório / 
Parte Nível Elementar 



 

 

Atletismo 

 

 

 

 

 

Ginástica 

Ginástica de solo 

2x0+GR/2x1+GR/2x2 2x0+GR/2x1+GR/2x2 
GR+4x4+GR 

Grupos 7ª UE 8ª UE 9ª UE Final 3ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

Estafetas Estafetas Estafetas 
Lanaçamento peso 
Velocidade 

Nível Introdutório / 
Parte Nível Elementar 

C e D  
(- aptos) 

Estafetas Estafetas Estafetas 
Lanaçamento peso 
Velocidade 

Nível Introdutório 

Grupos 7ª UE 8ª UE 9ª UE Final 3ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

- Rolamento à frente 
saltado 
- Rolamento à retaguarda 
(NE) 
- Rolamento à frente 
pernas afastadas 
- Pino de braços  
- Posições de flexibilidade 
- Ponte 
- Avião 

- Rolamento à frente 
saltado 
- Rolamento à retaguarda 
(NE) 
- Rolamento à frente 
pernas afastadas 
- Pino de braços  
- Posições de flexibilidade 
- Ponte 
- Avião 

Todos os elementos 
gímnicos ensinados ao 
longo do ano letivo. 

Nível Introdutório / 
Parte Nível Elementar 

C e D  
(- aptos) 

- Rolamento à frente 
- Rolamento à frente 

- Rolamento à frente 
- Rolamento à frente 

Todos os elementos 
gímnicos ensinados ao 

Nível Introdutório 



 

 

 

 

 

 

Ginástica de aparelhos 

saltado 
- Rolamento à retaguarda 
(NE) 
- Rolamento à frente 
pernas afastadas 
- Pino de Cabeça 
- Pino de braços  
- Posições de flexibilidade 
- Ponte 
- Avião 

saltado 
- Rolamento à retaguarda 
(NE) 
- Rolamento à frente 
pernas afastadas 
- Pino de Cabeça 
- Pino de braços  
- Posições de flexibilidade 
- Ponte 
- Avião 

longo do ano letivo. 

Grupos 7ª EU 8ª UE 9ª UE Final 3ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

Trave: 
- Marcha frente/atrás 
- Marcha na ponta dos pés 
(introdução) 
- Meia volta 
- Saída – salto em extensão 
Plinto: 
- Rolamento à frente 
(longitudinal) 
- Salto ao eixo (transversal) 
(introdução) 
- Salto entre mãos 
(transversal) (introdução) 
Barra fixa: 
- Balanços 
- Saída atrás  
- Rolamento à frente 

Boque: 
- Salto ao eixo (transversal) 
- Salto entre mãos 
(transversal) 
Minitrampolim: 
- Engrupado 
- Meia Pirueta vertical 
- Extensão 
- Pirueta 
Barra fixa: 
- Balanços 
- Saída atrás  
- Rolamento à frente 
(introdução) 

Todos os elementos 
gímnicos ensinados ao 
longo do ano letivo, nos  
diversos aparelhos. 

Nível Introdutório / 
Parte Nível Elementar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ginástica Acrobática 

Nível Parte Introdutório 

Pegas, Montes, Desmontes 
Em situação de exercício a par, realizam os seguintes elementos técnicos, com coordenação e fluidez de movimentos: 
- O base em posição de deitado dorsal com os membros superiores em elevação, segura o volante pela parte anterior das sua pernas que, em prancha 
facial, apoia as mãos na parte anterior das pernas do base, mantendo o corpo em extensão. 
- O base sentado, com pernas afastadas e estendidas, segura pelas ancas o volante que executa um pino, com apoio das mãos entre as coxas do base, 
mantendo o alinhamento dos segmentos. O desmonte deve ser controlado e com os braços em elevação superior. 
- O base com um joelho no chão e outra perna flectida (planta do pé bem apoiada no solo e com os apoios colocados em triângulo), suporta o volante que, 
de costas, sobe para a sua coxa e se equilibra num dos pés. Utilizam a pega simples (de apoio), mantendo-se com o tronco direito e 
evitando afastamentos laterais dos braços. Desmonte deve ser controlado e com os braços em elevação superior. 
- Cambalhota à frente a dois (tank), iniciando o movimento com o volante a segurar os tornozelos do base, colocando de seguida a cabeça entre os pés do 
base que, segurando-o da mesma forma, executa a cambalhota, voltando à posição inicial. Movimento contínuo, harmonioso e controlado. 

(introdução) 

C e D  
(- aptos) 

Trave: 
- Marcha frente/atrás 
- Marcha na ponta dos pés 
(introdução) 
- Meia volta 
- Saída – salto em extensão 
Plinto: 
- Rolamento à frente 
(longitudinal) 
Barra fixa: 
- Balanços 
- Saída atrás 
- Rolamento à frente 
(introdução) 

Boque: 
- Salto ao eixo (transversal) 
- Salto entre mãos 
(transversal) 
Minitrampolim: 
- Engrupado 
- Meia Pirueta vertical 
- Extensão 
- Pirueta 
Barra fixa: 
- Balanços 
- Saída atrás 
- Rolamento à frente 
(introdução) 

Todos os elementos 
gímnicos ensinados ao 
longo do ano letivo, nos  
diversos aparelhos. 

Nível Introdutório 



Em situação de exercício em trios, realizam os seguintes elementos técnicos com coordenação e fluidez: 
- Dois bases em posição de deitado dorsal em oposição e os membros superiores em elevação, com um dos bases a segurar o volante nas omoplatas e o 
outro a segurá-lo nos gémeos, suportando assim o volante que se encontra em prancha dorsal, com o corpo em extensão. 
- Dois bases, frente a frente, em posição de afundo com um dos joelhos em contacto, segurando o volante nos gémeos que realiza um equilíbrio em pé nas 
coxas dos bases junto aos seus joelhos. 
- Dois bases, com pega de cotovelos, suportam o volante em prancha facial que mantém a tonicidade necessária para evitar oscilações dos seus segmentos 
corporais. Após impulso dos bases, o volante efectua um voo, mantendo a mesma posição, para recepção equilibrada nos braços dos bases. 

 

Raquetes 

Badminton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos 7ª UE 8ª UE 9ª UE Final 3ª Etapa 

A e B 
(+aptos) 

- Lob, clear, (drive) 
- Remate (introdução) 
- Serviço curto e comprido 
(introdução) 
 
Forma de exercício: 
1+1 (cooperação e 
oposição) 

  Nível Introdutório 

C e D  
(- aptos) 

- Lob e clear 
- Serviço curto e comprido 
(introdução) 
 
Forma de exercício: 
1+1 (cooperação e 
oposição) 
 

  Nível Introdutório 



Patinagem 

 

 

 

Aptidão Física 
 

 

 

 

Conhecimentos 

Grupos 7ª UE 8ª UE 9ª UE Final 3ª Etapa 

A, B, C e 
D  

-Posição base 
- Anda para a frente 
- Desliza 

-Posição base 
- Anda para a frente 

 Nível Introdutório 

Grupos 7ª UE 8ª UE 9ª UE Final 3ª Etapa 

A, B, C e 
D  

Avaliação Vaivém 
Força média 
Força abdominal 
Força superior 
Flexibilidade 
Resistência 

Força média 
Força abdominal 
Força superior 
Flexibilidade 
Resistência 

Força média 
Força abdominal 
Força superior 
Flexibilidade 
Resistência 

 

Final 3ª Etapa 

1 – Identifica as capacidades física : resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação. 
2 -  Interpreta as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a actividade física: 
da frequência cardíaca, da frequência respiratória, e sinais exteriores de fadiga, relacionando-os com as funções cardio-respiratória, 
cardiovascular e musculo-articular. 
3 -  Conhece sumariamente a participação dos diferentes sistemas e estruturas na manutenção da postura e produção de movimento, 
nomeadamente: 
– o sistema musculo-articular na contracção muscular; 
– os sistemas cardiovascular e respiratório no aporte de oxigénio e substâncias energéticas ao 
músculo, bem como na eliminação de produtos tóxicos; 
– o sistema nervoso no controlo do movimento. 
4 -  Conhece e interpreta os indicadores que caracterizam a Aptidão Física, nomeadamente: baixos valores de frequência respiratória e cardíaca, 
rápida recuperação após esforço, baixa percentagem de gordura corporal. 
5 -  Compreende as relações entre o exercício físico, a recuperação, o repouso e a alimentação, na melhoria da Aptidão Física, expondo 



 
 
 
 

 
 
Indefinição das matérias leccionadas por unidade de ensino pois estes conteúdos serão leccionados em momento de aula nos espaços exteriores quando as 
condições climatéricas obrigarem a realizar aula numa sala. Desta forma garante-se um melhor aproveitameno da rotação de espaço.

princípios que assegurem essa melhoria. 



 


