
Faculdade de Motricidade Humana   

Escola Básica e Secundária Gama Barros 

 

Núcleo de estágio Escola Secundária com 3º Ciclo Gama Barros 

 
Protocolo de Avaliação 

Inicial 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Orientador de Faculdade: Acácio Gonçalves 

Orientador da Escola: José Pedro Ribeiro 

 

Professores Estagiários:  

Artur Rodrigues; 

Miguel Martins; 

Nelson Duarte; 

Vanessa Carvalho. 

 
 
 
 
 
 
 



Proposta de Protocolo de Avaliação Inicial 

1 
 

Núcleo de Estágio 2012/2013 

1 Índice 

2 Índice de tabelas ...................................................................................................... 2 

3 Introdução ................................................................................................................ 4 

4 Fundamentação do sistema de observação .......................................................... 4 

5 Atividades Físicas e Desportivas ........................................................................... 5 

5.1 Desportos Coletivos ............................................................................................ 5 

5.1.1 Futebol ......................................................................................................... 6 

5.1.2 Andebol ...................................................................................................... 10 

5.1.3 Basquetebol ............................................................................................... 13 

5.1.4 Voleibol ...................................................................................................... 17 

5.2 Ginástica ........................................................................................................... 20 

5.2.1 Ginástica de solo ........................................................................................ 20 

5.2.2 Ginástica de aparelhos ............................................................................... 25 

5.2.3 Ginástica Acrobática .................................................................................. 30 

5.3 Atletismo ........................................................................................................... 35 

5.4 Raquetes ........................................................................................................... 40 

5.4.1 Badminton .................................................................................................. 40 

5.5 Patinagem ......................................................................................................... 44 

5.6 Dança ............................................................................................................... 49 

6 Área da Aptidão Física .......................................................................................... 53 

6.1 Aptidão Aeróbia ................................................................................................. 54 

6.2 Composição Corporal ........................................................................................ 54 

6.3 Aptidão Muscular .............................................................................................. 55 

6.3.1 Força Muscular .......................................................................................... 56 

6.3.2 Força e Flexibilidade .................................................................................. 57 

6.3.3 Flexibilidade ............................................................................................... 57 

6.4 Interpretação de Resultados ............................................................................. 61 

7 Área dos Conhecimentos ...................................................................................... 62 

8 Bibliografia ............................................................................................................. 63 



Proposta de Protocolo de Avaliação Inicial 

2 
 

Núcleo de Estágio 2012/2013 

2 Índice de tabelas 

 
Tabela 1 - Nível Introdutório Futebol ................................................................................. 6 

Tabela 2 - Nível Elementar Futebol ................................................................................... 6 

Tabela 3 - Critérios/Indicadores Futebol ............................................................................ 8 

Tabela 4 - Grelha de Observação Futebol ......................................................................... 9 

Tabela 5 - Nível Introdutório Andebol .............................................................................. 10 

Tabela 6 - Nível Elementar Andebol ................................................................................ 10 

Tabela 7 - Critérios/Indicadores Andebol ......................................................................... 11 

Tabela 8 - Grelha de Observação Andebol...................................................................... 12 

Tabela 9 - Nível Introdutório Basquetebol........................................................................ 13 

Tabela 10 - Nível Elementar Basquetebol ....................................................................... 14 

Tabela 11 - Critérios/Indicadores Basquetebol ................................................................ 15 

Tabela 12 - Grelha de Observação Basquetebol ............................................................. 16 

Tabela 13 - Nível Introdutório Voleibol ............................................................................. 17 

Tabela 14 - Nível Elementar Voleibol .............................................................................. 17 

Tabela 15 - Critérios/Indicadores Voleibol ....................................................................... 18 

Tabela 16 - Grelha de Observação Voleibol .................................................................... 19 

Tabela 17 - Nível Introdutório Ginástica de solo .............................................................. 20 

Tabela 18 - Nível Elementar Ginástica de solo ................................................................ 21 

Tabela 19 - Critérios/Indicadores Ginástica de solo ......................................................... 23 

Tabela 20 - Grelha de Observação Ginástica de solo ..................................................... 24 

Tabela 21 -  Nível Introdutório Ginástica de aparelhos .................................................... 25 

Tabela 22 - Nível Elementar Ginástica de aparelhos ....................................................... 26 

Tabela 23 - Critérios/Indicadores Ginástica de aparelho ................................................. 28 

Tabela 24 - Grelha de Observação Ginástica de aparelhos ............................................ 29 

Tabela 25 - Nível Introdutório Ginástica Acrobática ......................................................... 30 

Tabela 26 - Nível Elementar Ginástica acrobática ........................................................... 30 

Tabela 27 - Critérios/Indicadores Ginástica acrobática .................................................... 33 

Tabela 28 - Grelha de Observação Ginástica acrobática ................................................. 34 

Tabela 33 - Nível Introdutório Atletismo ........................................................................... 35 

Tabela 34 - Nível Elementar Atletismo ............................................................................ 35 

Tabela 35 - Critérios/Indicadores Atletismo ..................................................................... 38 

Tabela 36 - Grelha de Observação Atletismo .................................................................. 39 

Tabela 37 - Nível Introdutório Badminton ........................................................................ 40 

Tabela 38 - Nível Elementar Badminton .......................................................................... 40 

Tabela 39 - Critérios/Indicadores Badminton ................................................................... 42 



Proposta de Protocolo de Avaliação Inicial 

3 
 

Núcleo de Estágio 2012/2013 

Tabela 40 - Grelha de Observação Badminton ................................................................ 43 

Tabela 41 - Nível Introdutório Patinagem ........................................................................ 44 

Tabela 42 - Nível Elementar Patinagem .......................................................................... 44 

Tabela 43 - Critérios/Indicadores Patinagem ................................................................... 47 

Tabela 44 - Grelha de Observação Patinagem ................................................................ 48 

Tabela 45 - Nível Introdutório Dança ............................................................................... 49 

Tabela 46 - Nível Elementar Dança ................................................................................. 49 

Tabela 47 - Critérios/Indicadores Dança ......................................................................... 51 

Tabela 48 - Grelha de Observação Dança ...................................................................... 52 

Tabela 49 - Aptidão Física ............................................................................................... 60 

Tabela 50 - Valores do Fitnessgram ................................................................................ 61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Proposta de Protocolo de Avaliação Inicial 

4 
 

Núcleo de Estágio 2012/2013 

3 Introdução 

 
 A Avaliação Inicial (AI) trata-se de um processo de recolha de informação sobre o 

nível de prática dos alunos, sobre o seu nível de aptidão física, bem como os 

conhecimentos que os mesmos apresentam relativamente à disciplina de Educação 

Física. É um processo que decorre no início de cada ano letivo e que permite, ao 

docente, com base na informação recolhida, preparar o trabalho a desenvolver com os 

alunos, adaptando os objetivos ao nível de prática destes últimos. Neste sentido, Fialho e 

Fernandes (2001) referem-nos que a AI “ocorre nas primeiras quatro a cinco semanas do 

ano letivo, deverá estar articulada com o processo de desenvolvimento curricular, para 

que se possam delinear planos anuais para cada turma” e, ainda, que “a Avaliação Inicial 

ajuda a identificar (...) quais as estratégias que melhor podem contribuir para que os 

alunos aprendam” 

 Para que a Avaliação Inicial seja posta em prática, é necessário um Protocolo de 

Avaliação Inicial (PAI). Na realização deste PAI, tomámos como base as Metas de 

Aprendizagem da Educação Física, de onde selecionámos, segundo estratégias definidas 

em grupo, um conjunto de critérios que consideramos relevantes numa análise inicial que 

nos permitirá classificar os alunos por níveis e, a partir deste diagnóstico, prognosticar 

corretamente o ano de trabalho que se segue. 

 Este PAI encontra-se dividido em três grandes áreas, Atividades Físicas e 

Desportivas, Aptidão Física e Conhecimentos. Em cada uma destas áreas, são 

apresentados os critérios para a avaliação do nível dos alunos, respetivas justificações e 

exercícios critérios para observação dos referidos critérios. 

 

4 Fundamentação do sistema de observação 

 
 Para colocar em prática o nosso protocolo, é necessário compreender o sistema 

de observação por nós estruturado. Assim, para que possa ser diagnosticado o nível 

introdutório a um aluno, é necessário que este último cumpra todos os critérios 

selecionados para o referido nível. O mesmo se adota para o nível elementar. 

Consideramos a escolha desta estratégia pertinente pelo facto de, uma vez que a 

escolha de critérios nasce de uma seleção efetuada de um global relativamente mais 

amplo, não se justificaria selecionar ainda mais os critérios, sob pena de podermos estar 

a desvirtuar quase por completo aquilo que se pretende que o aluno domine em 

determinado nível. 
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5 Atividades Físicas e Desportivas 
 

5.1 Desportos Coletivos 

 Para os jogos desportivo coletivos, a estratégia adotada foi a de seleção de dois 

critérios ofensivos e um defensivo tanto para o nível introdutório como para o nível 

elementar. A adoção desta estratégia deve-se ao facto de considerarmos os aspetos 

ofensivos destas matérias mais estimulantes para os alunos, sendo as ações ofensivas 

as que normalmente se ensinam inicialmente e correspondem, consequentemente, às 

competências que os alunos mais facilmente conseguem mobilizar. Contudo, para o 

voleibol, pelo facto de as características desta matéria serem relativamente diferentes, a 

seleção dos critérios foi feita com base na estratégia de domínio da técnica básica 

indispensável para a prática do jogo no nível introdutório, e a intencionalidade do jogo 

para o nível elementar. 
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5.1.1 Futebol 

 

Nível Introdutório – Metas de Aprendizagem 

1.2 Recebe a bola controlando-a e enquadra-se ofensivamente, optando conforme a 

leitura da situação 

1.6 Desmarca-se após o passe e para se libertar do defensor, criando linhas de 

passe, ofensivas ou de apoio, procurando o espaço livre. Aclara o espaço de 

penetração do jogador com bola.  

1.7 Na defesa, marca o adversário escolhido.  

 

Justificação 

 No nível introdutório escolhemos as competências que pensamos ser as 

indispensáveis para jogar (eficiência mínima). Definimos que era essencial o aluno 

dominar a receção enquadrando-se para posteriormente dar continuidade ao processo 

ofensivo. Optámos, também, por escolher a desmarcação após a passe, pelo facto de 

esta ação permitir reduzir o “efeito nuvem” (jogo anárquico), mostrando desta forma que 

percebe o sentido de coletividade do jogo ao oferecer, aos colegas, linhas de passe e 

libertando espaço para possível penetração, de forma a tornar o jogo mais fluído. Na 

defesa, marcar o adversário escolhido, pois entendemos que é um critério indispensável 

na aprendizagem do processo defensivo, devendo esta ser a primeira ação de um 

jogador após a perda da posse bola. 

Nível Elementar – Metas de Aprendizagem 

4.1. Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente; simula e ou finta, 

se necessário, para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação:  

4.1.1. Remata, se tem a baliza ao seu alcance.  

4.1.2. Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, 

combinando o passe à sua própria desmarcação.  

4.1.3. Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou 

passar. 

4.2. Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, para oferecer linhas de 

passe na direcção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), 

garantindo a largura e a profundidade do ataque. 

4.4. Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando 

dificultar a acção ofensiva. 

Tabela 1 - Nível Introdutório Futebol 

Tabela 2 - Nível Elementar Futebol 
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Justificação 

  As diferenças entre o nível introdutório e elementar são reduzidas, pelo que, no 

nível elementar, procurámos garantir a continuidade do jogo de uma forma mais racional 

e objetiva. Ofensivamente, optámos por critérios tentando observar a tomada decisão dos 

jogadores após a receção da bola. Tentámos, ainda, observar a inteligência táctica do 

aluno verificando se este tenta dar largura e profundidade nas suas ações sem bola, 

manifestando, desta forma, cooperação com os colegas de equipa. Defensivamente, 

após observação da marcação do adversário escolhido (nível introdutório), optámos pela 

escolha de um critério complementar ao descrito anteriormente e que permite analisar se 

o aluno se limita a acompanhar o atacante (marcação passiva) ou se tenta dificultar a sua 

ação (marcação ativa).  

 

Exercício (Introdutório/Elementar)  

Situação de jogo reduzido 3x3 com GR. 

Objetivo: Para a avaliação inicial dos alunos, consideramos que um exercício possível 

será a realização de uma situação de jogo reduzido 3x3 com guarda-redes (troca do 

aluno nesta posição constantemente), porque nos permite obter as condições ideais para 

a observação e aplicação do nosso protocolo. 

Através deste exercício, todos os alunos têm um maior contacto com a bola e é 

possível criar ações técnico-táticas, com situações favoráveis à concretização do ataque 

e principais conteúdos da defesa. Assim, torna-se possível verificar se os alunos estão no 

nível Introdutório ou Elementar. 
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 Critérios/Indicadores 

 

Introdutório 

 Recebe a bola e enquadra-se ofensivamente; 

 Desmarca-se após o passe; 

  Marca o adversário escolhido. 

 

Elementar 

 Em posse de bola, toma a decisão correta conforme a leitura da 

situação (remata, passa ou conduz a bola);  

 Garante a largura e a profundidade do ataque; 

 Marca, procurando dificultar a ação ofensiva. 

 

Sistema de 

apreciação 

Introdutório (I): 

Cumpre 3 critérios – E  

Não cumpre 3 critérios - I 

Elementar (E):  

Cumpre 3 critérios – Avançado (A) 

Não cumpre 3 critérios - E 

 

Tabela 3 - Critérios/Indicadores Futebol 
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Turma 
Futebol 
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Nº Nomes Situação de jogo reduzido 3x3 com GR 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

Sistema de registo: Se executa coloca-se um “S”, se não executa um “N”. Basta que o aluno execute uma vez cada um dos 

critérios/indicadores para estes serem considerados cumpridos. 

Sistema de observação: Introdutório (I): Cumpre 3 critérios – E, Não cumpre 3 critérios – I; Elementar (E): Cumpre 3 critérios – Avançado (A), 

Não cumpre 3 critérios – E. 

Tabela 4 - Grelha de Observação Futebol 
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5.1.2 Andebol 

 

Nível Introdutório – Metas de Aprendizagem 

4.1.1. Desmarca-se rapidamente, oferecendo linhas de passe ofensivas, utilizando, 

consoante a oposição, fintas e mudanças de direcção, e garantindo a ocupação 

equilibrada do espaço de jogo. 

4.1.2. Opta por um passe a um jogador em posição mais ofensiva ou por drible em 

progressão para permitir a finalização em vantagem numérica ou posicional. 

4.2.2. Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-

se entre a bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 

Justificação 

 No que toca aos critérios ofensivos, consideramos que a desmarcação, tal 

como para o futebol, permite reduzir o “efeito nuvem” (jogo anárquico), mostrando 

desta forma que percebe o sentido de coletividade do jogo ao oferecer, aos colegas, 

linhas de passe e libertando espaço para possível penetração, de forma a tornar o 

jogo mais fluído. Optámos também por um critério referente à tomada decisão pelo 

facto de considerarmos que a mesma se afigura como um indicador de que o aluno 

compreende o objetivo do jogo, tomando decisões adequadas de acordo com a 

situação com que se depara. 

Quanto ao processo defensivo, consideramos que, também para este nível é 

necessário que o aluno saiba colocar-se entre a bola e baliza (competência básica 

para a aprendizagem da técnica de defesa) para dificultar o ataque adversário, 

manifestando, assim, conhecer os dois principais objetivos do jogo, marcar golo e 

tentar não sofrer.  

Nível Elementar – Metas de Aprendizagem 

4.1.3. Finaliza, se recebe a bola em condições favoráveis, em remate em salto, 

utilizando fintas e mudanças de direcção, consoante a oposição, para desenquadrar o 

seu adversário directo; 

4.2.3. Ultrapassa o seu adversário directo (1x1), “à sua frente”, por cima ou por 

baixo (exploração vertical), para passar a um companheiro em posição mais 

ofensiva, ou rematar em suspensão ou apoiado. 

4.3.3. Quando em marcação individual na proximidade, faz “marcação de controlo” 

ao jogador com bola, procurando desarmá-lo e impedir a finalização. 

Tabela 5 - Nível Introdutório Andebol 

Tabela 6 - Nível Elementar Andebol 
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Justificação 

 Para este nível optámos pela observação de um critério de finalização 

associado à capacidade de leitura de jogo, procurando observar se o aluno conhece e 

sabe executar a ação de finalização, identificando, no jogo, a situação adequada para 

a utilização desta competência. A escolha do critério ofensivo referente à capacidade 

de o executante criar desequilíbrios no 1x1, e consequentemente, vantagem para a 

sua equipa, manifestando, assim, domínio das ações de finta, deve-se ao facto de 

considerarmos esta capacidade um recurso importante para alcançar o principal 

objetivo do jogo. No que toca aos critérios defensivos, a escolha prende-se com o 

facto dos mesmos se encontrarem no seguimento do nível introdutório, facilitando 

assim a observação e análise por parte do professor. Trata-se de um critério onde é 

possível analisar se o jogador possui competências ao nível da defesa individual, bem 

como se é capaz de as mobilizar de forma ativa. 

 

Exercício (Introdutório/Elementar) 

Situação de jogo reduzido 3x3 com GR, os alunos têm como objetivo alcançar 

o objetivo do jogo, que é marcar golo. Posteriormente cada aluno é responsável por 

defender outro colega. 

Objetivo: Escolhemos um exercício de jogo reduzido, 3x3 com guarda-redes, que 

permite a criação de situações favoráveis à concretização do ataque, e conteúdos 

defensivos com a realização de ações técnico-táticas. Assim, o professor conseguia 

observar os diferentes níveis dos alunos, observando inicialmente os objetivos do nível 

Introdutório e posteriormente critérios do nível seguinte. 

 

 Critérios/Indicadores 

Introdutório  Desmarca-se oferecendo linhas de passe ofensivas; 

 Em posse de bola, toma a decisão correta conforme a leitura da 

situação (passe ou drible em progressão); 

 Coloca-se entre a bola e a baliza na defesa. 

Elementar  Finaliza, se recebe a bola em condições favoráveis; 

 Ultrapassa o seu adversário direto (1x1); 

 Procura desarmar e impedir a finalização. 

 

Sistema de 

Apreciação 

Introdutório (I): 

Cumpre 3 critérios – E  

Não cumpre 3 critérios - I 

Elementar (E):  

Cumpre 3 critérios –  A 

Não cumpre 3 critérios - E 

Tabela 7 - Critérios/Indicadores Andebol 
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Turma 
Andebol 

Introdutório Elementar 
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leitura da 
situação 

(passe ou 
drible em 

progressão) 

Coloca-se 
entre a 
bola e a 
baliza na 
defesa 

Finaliza, se 
recebe a 
bola em 
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favoráveis 

Ultrapass
a o seu 

adversário 
direto 
(1x1); 

 

Procura 
desarmar e 
impedir a 

finalização 

Nº Nomes Situação de jogo reduzido 3x3 com GR 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Sistema de registo: Se executa coloca-se um “S”, se não executa um “N”. Basta que o aluno execute uma vez cada um dos 

critérios/indicadores para estes serem considerados cumpridos. 

Sistema de observação: Introdutório (I): Cumpre 3 critérios – E, Não cumpre 3 critérios – I; Elementar (E): Cumpre 3 critérios – Avançado (A), 

Não cumpre 3 critérios – E. 

Tabela 8 - Grelha de Observação Andebol 
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5.1.3 Basquetebol 

 

Nível Introdutório – Metas de Aprendizagem 

4.1. Recebe a bola com as duas mãos e assume uma posição facial ao cesto 

(enquadra-se ofensivamente) tentando ver o conjunto da movimentação dos 

jogadores e, de acordo com a sua posição:  

4.1.1. Lança na passada ou parado de curta distância, se tem situação de 

lançamento (cesto ao seu alcance, em vantagem ou livre do defesa).  

4.1.2. Dribla, se tem espaço livre à sua frente, para progredir no campo de jogo e/ou 

para ultrapassar o seu adversário directo, aproximando a bola do cesto, para 

lançamento ou passe a um jogador (preferencialmente em posição mais ofensiva).  

4.1.3. Passa com segurança a um companheiro desmarcado, de preferência em 

posição mais ofensiva.  

4.2. Desmarca-se oportunamente, criando linhas de passe ofensivas (à frente da 

linha da bola), mantendo uma ocupação equilibrada do espaço.  

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

defensiva marcando o seu adversário directo, colocando-se entre este e o cesto 

(defesa individual). 

 

Justificação 

 Para o nível introdutório, optámos por selecionar critérios que representam as 

ações básicas para o desenrolar do jogo no basquetebol. A escolha destes critérios 

prende-se com o facto de se tentar observar se o aluno compreende, de forma básica, 

os objetivos do jogo, bem como se este tem capacidade para tomar a decisão 

adequada, de acordo com a situação, a partir da posição de tripla ameaça, de onde se 

depreenderá se aluno conhece, ou não, quais as suas opções quando em posse da 

bola.  

Tal como para o futebol e o andebol, a escolha do critério referente à 

desmarcação surge com o intuito de observar se o aluno procura ativamente oferecer 

linhas de passe ao portador da bola, mostrando desta forma que conhece o sentido de 

coletividade do jogo e evitando o “efeito nuvem”. 

No que toca ao critério defensivo, optámos pela observação de uma ação que 

constitui a base e o inicio da defesa após a perda da posse de bola. 

 

Tabela 9 - Nível Introdutório Basquetebol 
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Nível Elementar – Metas de Aprendizagem 

4.3.2. Aclara, em corte para o cesto:  

- se o companheiro dribla na sua direcção, deixando espaço livre para a progressão 

do jogador com bola,  

- se na tentativa de recepção não consegue abrir linha de passe.  

4.3.3. Participa no ressalto ofensivo procurando recuperar a bola sempre que há 

lançamento. 

4.4.2. Dificulta a abertura de linhas de passe, colocando-se entre o jogador e a 

bola, na defesa do jogador sem bola. 

 

Justificação 

  Para o nível elementar, a escolha dos critérios recai sobre as ações sem bola, 

permitindo desta forma observar se o aluno compreende o sentido de coletividade do 

jogo e se coopera de forma ativa com os colegas para a obtenção de um objetivo 

comum. Neste sentido, e pelo facto de as ações sem bola assumirem um papel 

determinante no desenvolvimento do jogo de basquetebol, pretende-se observar o 

conhecimento tático, bem como a sua mobilização por parte do aluno. 

No que toca ao critério defensivo, a escolha do mesmo permite observar se o 

aluno compreende a necessidade de dificultar as ações ofensivas dos atacantes sem 

bola, manifestando assim um conhecimento tático em detrimento da simples atração 

pela bola. Desta forma, a escolha do critério defensivo, quando comparado com o do 

nível precedente, segue uma lógica de complexidade crescente na perceção das 

ações defensivas do jogo. 

 

Exercício (Introdutório/Elementar) 

Jogo reduzido 3x3 em apenas um cesto, com obrigação de “retorno ao meio campo” 

após recuperação da posse de bola.  

Objetivo do exercício: exercício integrante de todos os aspetos criteriosos, técnicos e 

táticos. Garante ainda, pelo número reduzido de alunos envolvidos e pelo espaço 

utilizado, uma frequência elevada de participação por parte destes e consequente 

consolidação da observação criteriosa.  

 

 Critérios/Indicadores 

 

 

 Recebe a bola: 

- Enquadra-se ofensivamente; 

Tabela 10 - Nível Elementar Basquetebol 
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Introdutório 

 Desmarca-se oportunamente: 

- Cria linhas de passe; 

 Após perda da posse de bola: 

- Marca o seu adversário direto colocando-se entre este e o 

cesto. 

 

 

 

 

Elementar 

 Aclara: 

 Ressalto ofensivo: 

- Procura recuperar a bola sempre que há lançamento. 

 Coloca-se entre o jogador e a bola, na defesa do jogador sem 

bola 

 

Sistema de 

Apreciação 

Introdutório (I): 

Cumpre 3 critérios – E  

Não cumpre 3 critérios - I 

Elementar (E):  

Cumpre 3 critérios – A 

Não cumpre 3 critérios - E 

 

 

Tabela 11 - Critérios/Indicadores Basquetebol 
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Turma 
Basquetebol 

Introdutório Elementar 
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Recebe a bola 

Desmarca-se 
oportunamen

te 

Após perda da 
posse de bola 

Aclara 

Ressalto 
ofensivo Coloca-se 

entre o 
jogador e a 

bola, na 
defesa do 
jogador 

sem bola 

Enquadra-se 
ofensivamente 

Cria linhas de 
passe 

 

Marca o seu 
adversário 

direto, 
colocando-se 
entre este e o 

cesto 

Procura 
recupera
r a bola 
sempre 
que há 

lançame
nto 

Nº Nomes Jogo reduzido 3x3 em apenas um cesto, com obrigação de “retorno ao meio campo” após recuperação 

da posse de bola 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

Sistema de registo: Se executa coloca-se um “S”, se não executa um “N”. Basta que o aluno execute uma vez cada um dos critérios/indicadores para 

estes serem considerados cumpridos. 

Sistema de observação: Introdutório (I): Cumpre 3 critérios – E, Não cumpre 3 critérios – I; Elementar (E): Cumpre 3 critérios – Avançado (A), Não 

cumpre 3 critérios – E. 

Tabela 12 - Grelha de Observação Basquetebol 
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5.1.4 Voleibol 

 

Nível Introdutório – Metas de Aprendizagem 

3. Em situação de exercício, em grupos de quatro, com bola afável, coopera com os 

companheiros para manter a bola no ar (com a participação de todos os alunos do 

grupo), utilizando, consoante a trajectória da bola, o "passe", e a "manchete", com 

coordenação global e posicionando-se correcta e oportunamente, colocando a bola 

em trajectória descendente sobre o colega. 

4.1. Serve por baixo, a uma distância de 3 a 4.5 metros da rede, colocando a bola, 

conforme a indicação prévia, na metade esquerda ou direita do meio campo oposto. 

 

Justificação 

 Pelo facto de no voleibol o domínio da técnica ser indispensável para a prática 

do jogo, torna-se, por isso, necessário que os alunos possuam as habilidades básicas 

de sustentação da bola, como o passe e a manchete, sabendo, a partir da trajetória da 

bola, definir qual das técnicas deve utilizar. Escolhemos ainda o gesto técnico serviço 

pelo facto de este ser a ação que dá início ao jogo, sendo considerado, assim, um 

requisito técnico determinante para esta matéria.  

 

Nível Elementar – Metas de Aprendizagem 

4.1. Serve por baixo ou por cima (tipo ténis), colocando a bola numa zona de difícil 

recepção ou em profundidade. 

4.2. Recebe o serviço em manchete ou com as duas mãos por cima (de acordo 

com a trajectória da bola), posicionando-se correcta e oportunamente para direccionar 

a bola para cima e para a frente por forma a dar continuidade às acções da sua 

equipa. 

4.3. Na sequência da recepção do serviço, posiciona-se correcta e oportunamente 

para passar a bola a um companheiro em condições de este dar continuidade às 

acções ofensivas (segundo toque), ou receber/ enviar a bola, em passe colocado 

ou remate (em apoio), para o campo contrário (se tem condições vantajosas). 

Justificação 

Para o nível elementar, decidimos observar as questões ligadas à 

intencionalidade do jogo, dado que a técnica preponderante à continuidade do mesmo 

Tabela 13 - Nível Introdutório Voleibol 

Tabela 14 - Nível Elementar Voleibol 
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estará resolvida no nível precedente. Optámos ainda pela observação da colocação do 

serviço, pelo facto de a mesma demonstrar também se o aluno tem, ou não, 

intencionalidade e inteligência tática no jogo. 

 

Exercícios 

Exercício 1 (Introdutório) 

Jogo dos toques – em grupos de 4, tentar dar o máximo número de toques possível na 

bola sem que esta toque no solo (manutenção da bola com toque de dedos ou 

manchete). Os alunos devem contar o número de toques. 

Objetivo do exercício: Este exercício tem como finalidade verificar se os alunos 

realizam os movimentos técnicos “toque de dedos” e “manchete”, permitindo ao 

professor avaliar o nível das suas competências no que toca ao enquadramento com 

bola e posição ativa. 

Exercício 2 (Elementar) 

Jogo reduzido 2x2 em meio campo (campo dividido ao meio 18mx4,5m). 

Objetivo do exercício: Este exercício permite verificar se os alunos conseguem 

alcançar o objetivo do jogo, com todas as competências técnicas inerentes (serviço, 

manchete, toque de dedos e remate) num espaço reduzido permitindo aos alunos um 

maior contacto com a bola. 

 Critérios/Indicadores 

Introdutório  Utiliza, consoante a trajetória da bola, o "passe" ou a 

"manchete"; 

 Coloca a bola em trajetória descendente sobre o colega; 

 Serve por baixo, colocando a bola no meio campo oposto. 

Elementar  Serve por baixo ou por cima, colocando a bola numa zona de 

difícil receção; 

 Recebe o serviço em manchete ou com as duas mãos por cima, 

de acordo com a trajetória da bola; 

 De acordo com a situação, ao segundo toque, passa a um 

companheiro ou passa colocado/remata para o campo 

adversário. 

Sistema de 

observação 

Introdutório (I): 

Cumpre 3 critérios – E  

Não cumpre 3 critérios - I 

Elementar (E):  

Cumpre 3 critérios – A 

Não cumpre 3 critérios - E 

 

Tabela 15 - Critérios/Indicadores Voleibol 
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Turma 
Voleibol 

Introdutório Elementar 
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Utiliza, 

consoante 
a trajetória 
da bola, o 
"passe" ou 

a 
"manchete" 

 

Coloca a 
bola em 
trajetória 
descende
nte sobre 
o colega 

Serve por 
baixo, 

colocando 
a bola no 

meio 
campo 
oposto 

Serve por 
baixo ou 
por cima, 

colocando a 
bola numa 

zona de 
difícil 

receção 

Recebe o 
serviço em 
manchete 
ou com as 
duas mãos 
por cima, 
de acordo 

com a 
trajetória da 

bola 

De acordo 
com a 

situação, ao 
segundo 

toque, passa 
a um 

companheir
o ou passa 
colocado/re
mata para o 

campo 
adversário 

Nº Nomes Jogo dos toques – em grupos de 4, 

tentar dar o máximo número de 

toques possível na bola  

Jogo reduzido 2x2 em meio campo 

(campo dividido ao meio 18mx4,5m). 

 

1         

2         

3         

4         

5         

Sistema de registo: Se executa coloca-se um “S”, se não executa um “N”. Basta que o aluno execute uma vez cada um dos 

critérios/indicadores para estes serem considerados cumpridos. 

Sistema de observação: Introdutório (I): Cumpre 3 critérios – E, Não cumpre 3 critérios – I; Elementar (E): Cumpre 3 critérios – Avançado (A), 

Não cumpre 3 critérios – E. 

Tabela 16 - Grelha de Observação Voleibol 

Tabela 17 - Grelha de Observação Voleibol 
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5.2 Ginástica 

5.2.1 Ginástica de solo 

 

 

Justificação 

 Para verificar se o aluno se encontra no nível introdutório da ginástica de solo e 

prognosticar as suas possibilidades de desenvolvimento nesta matéria, selecionou-se 

como objetivos para a realização de uma sequência os seguintes elementos: 

rolamento à frente, rolamento à retaguarda e roda por serem elementos gímnicos de 

base que permitem a realização de outros elementos mais complexos em níveis 

seguintes. Por exemplo, o rolamento à frente é realizado na sequência de elementos 

gímnicos mais complexos, como é o caso do apoio facial invertido ou o mortal. A 

escolha da roda também está relacionada com o facto de ser uma progressão por 

exemplo para a rodada e também por ser um elemento gímnico mais exigente que não 

suscita medo e de certa forma os alunos já se sentem familiarizados com este. É 

também um fácil indicador de coordenação motora do aluno, contribuindo também 

para a harmonia aquando da realização de uma sequência gímnica.  

 

Tabela 18 - Nível Introdutório Ginástica de solo 

Nível Introdutório – Metas de Aprendizagem 

1. Cambalhota à frente no colchão, terminando a pés juntos, mantendo a mesma 

direcção durante o enrolamento.  

3. Cambalhota à retaguarda com repulsão dos braços na parte final e saída com as 

pernas afastadas e em extensão na direcção do ponto de partida.  

7. Roda, com apoio alternado das mãos na cabeça do plinto (transversal), passando 

as pernas o mais alto possível, com recepção equilibrada do outro lado em apoio 

alternado dos pés. 

Nível Elementar – Metas de Aprendizagem 

2.4. Pino de braços, com alinhamento e extensão dos segmentos do corpo 

(definindo a posição), terminando em cambalhota à frente com braços em elevação 

anterior e em equilíbrio.  

2.6. Avião, com o tronco paralelo ao solo e com os membros inferiores em extensão, 

mantendo o equilíbrio.  

3.1. Rodada, com chamada e ritmo dos apoios correctos, impulsão de braços e fecho 

rápido dos membros inferiores em relação ao tronco (ao mesmo tempo que eleva o 
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Justificação 

Para diagnosticar se o aluno se encontra no nível elementar, e posteriormente 

prognosticar a sua aprendizagem, foi escolhido o apoio facial invertido por ser uma 

ação de maior complexidade, em que o aluno passa por uma posição diferente (apoio 

palmar) da normal de sustentação do corpo (apoio plantar). Por outro lado, o apoio 

facial invertido seguido de rolamento à frente, permite uma progressão do nível 

introdutório, assim como uma distinção clara entre os alunos que se encontram em 

nível introdutório e os alunos que se encontram em nível elementar. Quanto à escolha 

do avião como objetivo, prende-se com o facto de este ser um elemento gímnico mais 

simples, que permite observar simultaneamente o equilíbrio e a flexibilidade dos 

alunos. Por último, a rodada surge como elemento essencial na realização de outros 

elementos presentes no nível avançado.  

 

Exercícios 

 Ambas as situações deverão ser realizadas na forma de sequência, para além 

do domínio técnico dos diferentes elementos, também se terá atenção à fluidez 

durante a realização e articulação dos diferentes elementos da sequência. 

 

  

tronco, a cabeça e os braços), para receção a pés juntos sem desequilíbrios laterais, 

com braços em elevação superior.  

Tabela 19 - Nível Elementar Ginástica de solo 
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Exercício 1 (Introdutório) 

O aluno realiza uma sequência de cambalhota à frente, seguida de cambalhota à 

retaguarda, fazendo de seguida meia pirueta e terminando com roda (a pirueta surge 

como elemento de ligação entre os outros elementos da sequência). 

Objetivos exercício: pretende-se, com este exercício, observar os critérios referentes 

aos elementos cambalhota à frente, cambalhota à retaguarda e roda. 

 

Cambalhota à frente Cambalhota à retaguarda Roda 

  

 

 

 

Exercício 2 (Elementar) 

O aluno realiza uma sequência, iniciando com o avião, de seguida realiza pino de 

braços, passando pela cambalhota à frente, volta à posição bípede e realiza uma 

rodada. 

Objetivo do exercício: pretende-se, com este exercício, observar os critérios referentes 

aos elementos avião, pino seguido de cambalhota e rodada. 

 

Avião Pino cambalhota Rodada 

 

 

Fig 4 - Avião   

 

Nível Critérios/Indicadores 

Introdutório  Cambalhota à frente: 

- Coloca queixo ao peito; 

Fig 1 - Cambalhota à frente Fig 2 - Cambalhota à retaguarda Fig 3 - Roda 

Fig 5 - Pino cambalhota Fig 6 - Rodada 
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- Mantém a mesma direção durante o enrolamento; 

- Termina com os pés juntos; 

 Cambalhota à retaguarda: 

- Faz repulsão dos braços na fase final; 

- Termina na mesma direção do ponto de partida; 

 Roda: 

- Apoia alternadamente as mãos; 

- Faz receção equilibrada; 

- Apoia alternadamente os pés. 

Elementar  Avião: 

- Fica com o tronco paralelo ao solo; 

- Mantém membros inferiores em extensão; 

 Pino cambalhota: 

- Alinha, em extensão, os segmentos do corpo (definindo a 

posição); 

- Marca o pino; 

- Coloca queixo junto ao peito; 

 Rodada: 

- Realiza chamada e ritmo dos apoios corretos; 

- Realiza a impulsão de braços; 

- Realiza o fecho rápido dos membros inferiores; 

- Faz a receção a pés juntos e sem desequilíbrios laterais. 

Sistema de 

Observação 

Introdutório (I): 

Cumpre 8 critérios – E  

Não cumpre 8 critérios - I 

Elementar (E):  

Cumpre 9 critérios – A 

Não cumpre 9 critérios - E 

Tabela 20 - Critérios/Indicadores Ginástica de solo 
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Sistema de registo: Se executa coloca-se um “S”, se não executa um “N”. Basta que o aluno execute uma vez cada um dos critérios/indicadores para estes serem 
considerados cumpridos. 
Sistema de observação: Introdutório (I): Cumpre 8 critérios – E, Não cumpre 8 critérios – I; Elementar (E): Cumpre 9 critérios – Avançado (A), Não cumpre 9 critérios 
– E. 

Turma 
Ginástica de solo 

Introdutório Elementar 

O
b

s
e

rv
a

ç
õ

e
s
  

C
ri

té
ri

o
s
/ 

In
d

ic
a
d

o
re

s
 

  

Cambalhota 

à frente 

Cambalhota à 

retaguarda 
Roda Avião Pino cambalhota Rodada 

N

º 

Nome

s 

O aluno realiza uma sequência de cambalhota à 

frente, seguida de cambalhota à retaguarda, fazendo 

de seguida meia pirueta e terminando com roda (a 

pirueta surge como elemento de ligação entre os 

outros elementos da sequência). 

O aluno realiza uma sequência, iniciando com o avião, 

de seguida realiza pino de braços, passando pela 

cambalhota à frente, volta à posição bípede e realiza 

uma rodada. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

Tabela 21 - Grelha de Observação Ginástica de solo 
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5.2.2 Ginástica de aparelhos 

  

Nível Introdutório – Metas de aprendizagem 

2.1. Salto de eixo no boque, com os membros inferiores estendidos (com 

extensão dos joelhos). 

3. No minitrampolim, com chamada com elevação rápida dos braços e recepção 

equilibrada no colchão de queda, realiza os seguintes saltos:  

3.1. Salto em extensão (vela), após corrida de balanço (saída ventral) e 

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

bacia em ligeira retroversão durante a fase aérea do salto. 

 

 

Justificação 

 Para a realização da avaliação inicial na ginástica de aparelhos escolhemos 

três aparelhos para cada grupo de nível, pois considerámos incompatível a avaliação 

de todos os aparelhos propostos nas metas de aprendizagem para o nível introdutório 

e elementar. 

 O boque/plinto surge no nível introdutório uma vez que a presença de saltos 

surge nos programas do 1.º ciclo de escolaridade. Para este nível foi também 

selecionado o mini - trampolim visto ser um aparelho de baixa complexidade, 

permitindo uma fácil aprendizagem, tem também um grande potencial lúdico, 

favorecendo as questões da motivação dos alunos. Considerámos a escolha da trave 

baixa bastante pertinente e ajustada uma vez que através da observação das 

habilidades praticadas neste aparelho podemos distinguir as competências ao nível do 

equilíbrio e da coordenação, competências estas fundamentais em todas as disciplinas 

da ginástica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 22 -  Nível Introdutório Ginástica de aparelhos 
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Nível Elementar – Metas de Aprendizagem  

2.2. Salto de eixo (no plinto longitudinal), com o primeiro voo longo para apoio das 

mãos na extremidade distal com a bacia e pernas acima da linha dos ombros (no 

momento de apoio das mãos). 

3. No minitrampolim, com chamada com elevação rápida dos braços e recepção 

equilibrada no colchão de queda, realiza os seguintes saltos: 

3.3. Pirueta vertical após corrida de balanço (saída ventral) e também após 2 ou 3 

saltos de impulsão no aparelho (saída dorsal), quer para a direita quer para a 

esquerda, mantendo o controlo do salto. 

 

 

Justificação 

 Para este nível, selecionámos o salto de eixo no plinto longitudinal, uma vez 

que se torna fundamental a sua execução, indo ao encontro do que se pretende no 

nível seguinte (nível avançado). Estando o aparelho posicionado longitudinalmente 

sujeita os alunos a adaptarem-se a novas situações e a superar o receio de ter que 

ultrapassar este mesmo aparelho. A seleção da barra fixa para o nível elementar 

prendeu-se com a constatação de que as habilidades gímnicas efetuadas neste 

aparelho necessitam de níveis de força que os alunos não sabem aplicar eficazmente.  

 

  

Tabela 23 - Nível Elementar Ginástica de aparelhos 
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Exercícios  

Ambas as situações deverão ser realizadas na forma de sequência, para além 

do domínio técnico dos diferentes elementos, também se terá atenção à fluidez 

durante a realização e articulação dos diferentes elementos da sequência. 

Exercício 1 (Introdutório)  

O aluno realiza o salto ao eixo no boque, com os membros inferiores estendidos. 

 

 

Exercício 2 (Introdutório) 

Salto em extensão (vela), após corrida de balanço (saída ventral) e também após 2 ou 

3 saltos de impulsão no aparelho (saída dorsal), colocando a bacia em ligeira 

retroversão durante a fase aérea do salto. 

 

 

Exercício 3 (Elementar) 

O aluno realiza o salto ao eixo no plinto, estando este orientado 

longitudinalmente.  

 

 

Exercício 4 (Elementar) 

No minitrampolim o aluno realiza uma pirueta vertical após uma corrida de 

balanço.  

Fig 7 - Salto ao eixo no boque 

Fig 8 - Salto em extensão (vela) 

Fig 9 - Salto ao eixo no plinto 
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Fig 10 - Pirueta vertical no minitrampolim 

Nível Critérios/Indicadores 

Introdutório  Salto de eixo no boque: 

- Estende os membros inferiores; 

- Mantém os joelhos em extensão; 

 Salto em extensão (vela) no minitrampolim: 

- Após corrida de balanço faz saída ventral em equilíbrio; 

- Após 2 ou 3 saltos de impulsão no aparelho faz saída dorsal em 

equilíbrio, colocando a bacia em ligeira retroversão durante a fase aérea; 

 

Elementar  Salto de eixo no plinto longitudinal: 

- Apoia as mãos na extremidade distal; 

- Coloca a bacia e pernas acima da linha dos ombros no momento de apoio 

das mãos; 

 Pirueta vertical no minitrampolim: 

- Após corrida de balanço realizando saída ventral em equilíbrio;  

- Após 2 ou 3 saltos de impulsão no aparelho realiza saída dorsal quer para 

a direita quer para a esquerda em equilíbrio; 

 

Sistema de 

Observação 

Introdutório (I): 

Cumpre 2 critérios – E 

Não cumpre 2 critérios – I 

 

 

Elementar (E):  

Cumpre 2 critérios – A 

Não cumpre 2 critérios - E 

Tabela 24 - Critérios/Indicadores Ginástica de aparelho
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Turma 
Ginástica de aparelhos 

Introdutório Elementar 

O
b
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d

o
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s
 

 

Salto de 
eixo no 
boque 

 

Salto em 
extensão (vela) 

no 
minitrampolim 

Salto de eixo no plinto 
longitudinal 

Pirueta vertical no 
minitrampolim 

Nº 
Nom

es 
Exercícios realizados em cada aparelho separadamente 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Sistema de registo: Se executa coloca-se um “S”, se não executa um “N”. Basta que o aluno execute uma vez cada um dos critérios/indicadores para estes 
serem considerados cumpridos. 
Sistema de observação: Introdutório (I): Cumpre 2 critérios – E, Não cumpre 2 critérios – I; Elementar (E): Cumpre 2 critérios – Avançado (A), Não cumpre 2 

critérios – E. 

Tabela 25 - Grelha de Observação Ginástica de aparelhos 



Proposta de Protocolo de Avaliação Inicial 

30 
 

Núcleo de Estágio 2012/2013 

5.2.3 Ginástica Acrobática 

Nível Introdutório – Metas de Aprendizagem 

4.3. 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. 

4.5. Com o base de joelhos sentado sobre os pés, o volante faz um monte lateral 

com o primeiro apoio na face interna do terço superior da coxa do base (braço 

contrário à entrada, estendido na vertical) e realiza um equilíbrio de pé nos ombros 

do base, que o segura pelas pernas, ao nível do terço superior dos gémeos. 

Justificação 

A escolha destes critérios deve-se ao facto de, através dos mesmos, ser 

possível observar se os alunos cooperam com os companheiros nas ajudas e 

correções, favorecendo assim a melhoria das suas prestações e preservando sempre 

as condições de segurança. Ao mesmo tempo, estes critérios permitem observar se 

existe um bom controlo postural por parte do base e do volante, bem como, uma boa 

coordenação entre os executantes e ainda a utilização de pegas simples que são 

bases essenciais para a ginástica acrobática. Na seleção dos critérios, a escolha 

recaiu sobre elementos gímnicos realizados a pares, onde o grau de complexidade 

das tarefas não será tão elevado para os alunos, facilitando ainda a tarefa de 

observação e análise por parte do professor. 

Nível Elementar – Metas de Aprendizagem 

4.1. Com o base em posição de deitado dorsal com as pernas em extensão e 

perpendiculares ao solo, o volante executa prancha facial (com pega frontal), 

apoiado pela bacia nos pés do base. Mantém a posição, enquanto o base conserva as 

pernas perpendiculares ao solo; 

4.2. O base de pé com joelhos fletidos (ligeiro desequilíbrio à retaguarda), suporta o 

volante que se equilibra de pé sobre as suas coxas com os segmentos do corpo 

alinhados. O volante equilibra-se de frente ou de costas para o base, que o segura 

pela pega de pulsos ou pelas coxas. Desmonte simples com braços em elevação 

superior. 

Tabela 26 - Nível Introdutório Ginástica Acrobática 

Tabela 27 - Nível Elementar Ginástica acrobática 
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Justificação 

Para este nível escolhemos estes critérios, pois é necessário mais força e 

equilíbrio por parte dos executantes havendo, assim, uma sequência lógica do nível de 

complexidade. A coordenação e a confiança entre os dois elementos torna-se ainda 

mais fundamental para uma boa execução do elemento e para manter as condições 

de segurança. A escolha do segundo critério deste nível deve-se à existência de um 

ligeiro desequilíbrio à retaguarda, o que implica uma grande confiança e coordenação 

entre os o base e o volante e permite ainda a execução de diferentes pegas (pulso e 

coxas) para realizar o elemento, sendo possível avaliar a variabilidade de opções de 

execução bem como a sua boa realização. Decidimos, à semelhança do nível 

precedente e pela mesma justificação, optar por elementos realizados a pares. 

 

Exercícios   

Ambas as situações deverão ser realizadas na forma de sequência, para além 

do domínio técnico dos diferentes elementos, também se terá atenção à fluidez 

durante a realização e articulação dos diferentes elementos da sequência 

 

.Exercício 1 (Introdutório) 

O base com um joelho no chão e outra perna fletida suporta o volante que, de costas, 

sobe para a sua coxa e se equilibra num dos pés. De seguida o base de joelhos senta-

se sobre os seu pés e volante faz um monte lateral, realizando um equilíbrio de nos 

ombros do base, que o segura na pernas. 

   

 

 

 

Objetivo: Observar se os alunos realizam os exercícios em equilíbrio, havendo um 

controlo postural do corpo e se cumprem com os indicadores definidos seguidamente. 

 

 Exercício 2 (Elementar) 

O base em posição de deitado dorsal onde o volante executa prancha facial. 

Posteriormente, o base de pé com joelhos fletidos onde o volante que se equilibra de 

pé sobre as suas coxas. 

Fig 11 - Elemento gímnico Ginástica 
acrobática 

Fig 12 - Elemento gímnico Ginástica 
acrobática 
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Objetivo do exercício: Observar se os alunos realizam os exercícios em equilíbrio, 

havendo um controlo postural do corpo e se cumprem com os indicadores definidos 

seguidamente. 

  

Fig 13 - Elemento Gímnico Ginástica 
acrobática 

Fig 14 - Elemento gímnico Ginástica acrobática 
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 Critérios/Indicadores 

Introdutório 

 : 

- O base com um joelho no chão e outra perna fletida; 

- O volante, de costas, sobe para a coxa do base e equilibra-se 

num dos pés; 

- Utilizam a pega simples (de apoio); 

 : 

- O base de joelhos sentado sobre os pés; 

- O volante e realiza um equilíbrio de pé nos ombros do base; 

- O base segura o volante ao nível do terço superior dos 

gémeos. 

Elementar 

 : 

- O base em posição de deitado dorsal com as pernas em 

extensão e perpendiculares ao solo; 

- O volante executa prancha facial (com pega frontal), apoiado 

pela bacia nos pés do base. 

 : 

- O base de pé com joelhos fletidos (ligeiro desequilíbrio à 

retaguarda) 

- O volante equilibra-se de pé sobre as coxas do base com os 

segmentos do corpo alinhados; 

- O base segura o volante pela pega de pulsos ou pelas coxas.  

Sistema de 

Observação 

Introdutório (I): 

Cumpre 6 critérios – E  

Não cumpre 6 critérios - I 

Elementar (E):  

Cumpre 5 critérios – A 

Não cumpre 5 critérios - E 

Tabela 28 - Critérios/Indicadores Ginástica acrobática 
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Turma 
Ginástica de Acrobática 

Introdutório Elementar 

O
b

s
e
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a

ç
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e
s
 

 

C
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té
ri

o
s
/ 
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d
ic

a
d

o
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s
 

  

    

Base 
com 
um 

joelho 
no 

chão 
e 

outra 
perna 
fletida 

 
Volante, 

de 
costas, 
sobe 

para a 
coxa do 
base e 

equilibra
-se num 
dos pés 

Utiliza
m a 

pega 
simpl
es (de 
apoio)

; 

Base 
de 

joelhos 
sentad
o sobre 
os pés 

 
Volante 

e 
realiza 

um 
equilíbri
o de pé 

nos 
ombros 

do 
base 

Base 
segura o 
volante 
ao nível 
do terço 
superior 

dos 
gémeos 

Base em 
posição 

de deitado 
dorsal 
com as 

pernas em 
extensão 

e 
perpendic
ulares ao 

solo 

Volante 
executa 
prancha 

facial (com 
pega 

frontal), 
apoiado 

pela bacia 
nos pés do 

base 

Base de 
pé com 
joelhos 
fletidos 
(ligeiro 

desequilíb
rio à 

retaguard
a) 

Volante 
equilibra-
se de pé 
sobre as 
coxas do 
base com 

os 
segmento
s do corpo 
alinhados 

Base 
segura o 
volante 

pela pega 
de pulsos 
ou pelas 

coxas 

Nº Nomes O base com um joelho no chão e outra perna fletida suporta o volante 

que, de costas, sobe para a sua coxa e se equilibra num dos pés. De 

seguida o base de joelhos senta-se sobre os seu pés e volante faz um 

monte lateral, realizando um equilíbrio de nos ombros do base, que o 

segura na pernas. 

O base em posição de deitado dorsal onde o volante executa prancha facial. 

Posteriormente, o base de pé com joelhos fletidos onde o volante que se 

equilibra de pé sobre as suas coxas. 

 

1              

2              

Sistema de registo: Se executa coloca-se um “S”, se não executa um “N”. Basta que o aluno execute uma vez cada um dos critérios/indicadores para estes serem 
considerados cumpridos. 
Sistema de observação: Introdutório (I): Cumpre 6 critérios – E, Não cumpre 6 critérios – I; Elementar (E): Cumpre 5 critérios – Avançado (A), Não cumpre 5 critérios 

– E. 

Tabela 29 - Grelha de Observação Ginástica acrobática 
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5.3 Atletismo 

 

Nível Introdutório – Metas de Aprendizagem 

2. Efectua uma corrida de velocidade (40 metros), com partida de pé‚. Acelera até à 

velocidade máxima, mantendo uma elevada frequência de movimentos; realiza apoios 

activos sobre a parte anterior do pé, com extensão da perna de impulsão e termina 

sem desaceleração nítida. 

6. Salta em altura com técnica de tesoura, com quatro a seis passadas de balanço. 

Apoio activo e extensão completa da perna de impulsão com elevação enérgica e 

simultânea dos braços e da perna de balanço; transposição da fasquia com pernas em 

extensão e recepção em equilíbrio no colchão de quedas ou caixa de saltos. 

7. Lança a bola (tipo hóquei ou ténis) dando três passadas de balanço em aceleração 

progressiva, com o braço flectido e o cotovelo mais alto que o ombro (na direcção do 

lançamento). 

 

Nível Elementar – Metas de Aprendizagem 

2. Efectua uma corrida de velocidade (40 m a 60 m), com partida de tacos. Acelera até 

à velocidade máxima, realizando apoios activos sobre a parte anterior do pé (extensão 

completa da perna de impulsão) e termina sem desaceleração nítida, com inclinação 

do tronco à frente nas duas últimas passadas. 

6. Salta em altura com técnica de Fosbury Flop, com cinco a oito passadas de 

balanço, sendo as últimas três/quatro em curva. Apoia activamente o pé de chamada 

no sentido da corrida, com elevação enérgica da coxa da perna livre, conduzindo o 

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

ligeiramente “arqueado”. Flexão das coxas e extensão das pernas na fase 

descendente do voo, caindo de costas no colchão com os braços afastados 

lateralmente. 

7. Lança a bola (tipo hóquei), com quatro a sete passadas de balanço em aceleração 

progressiva. Executa as três passadas finais com os apoios e ritmo correctos, com a 

mão à retaguarda e o braço em extensão, realizando o último apoio pelo calcanhar da 

perna contrária. 

Tabela 30 - Nível Introdutório Atletismo 

Tabela 31 - Nível Elementar Atletismo 
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Justificação (Introdutório/Elementar) 

O atletismo é uma matéria de grande valor eclético, pois engloba no seu 

conjunto várias disciplinas encaixadas em 3 categorias: As corridas, os saltos e os 

lançamentos. Para que haja uma maior maximização do tempo dedicado às 

aprendizagens de novas habilidades, considerámos mais vantajoso avaliar a mesma 

corrida, o mesmo salto e o mesmo lançamento para ambos os níveis, visto podermos 

utilizar os mesmos exercícios para os vários objetivos do nível introdutório e 

elementar. Uma outra vantagem desta escolha, foca-se na facilidade de avaliar e 

prognosticar o nível dos alunos. Neste sentido, para cada um dos níveis, decidimos 

selecionar um objetivo específico para cada uma das disciplinas ditas anteriormente. 

Posto isto, em relação à disciplina das corridas, decidimos escolher as estafetas. A 

razão desta escolha prende-se com o facto de ser possível articular o manuseamento 

e a transmissão do testemunho em corrida, implicando que o aluno domine 

previamente as componentes técnicas da corrida. Por outro lado, há a implicação de 

um trabalho de cooperação associado à competição entre os alunos, deste modo, 

estimulando também a motivação destes. Em relação aos saltos, escolhemos o salto 

em altura, uma vez que há mais facilidade a diagnosticar o nível dos alunos, pois as 

componentes críticas variam visivelmente de nível para nível, pois há a utilização de 

técnicas diferentes. Outra vantagem foca-se na montagem do material, por exemplo 

em pavilhão, pois aproxima-se das condições naturais do salto comparando por 

exemplo com o triplo salto, em que se torna necessário a existência de um piso mais 

macio devido ao impacto da biomecânica envolvida na técnica em questão. Outra 

razão para a escolha deste salto está relacionada com o facto de ser bastante mais 

difícil observar a diferença entre o nível introdutório e o nível elementar no salto em 

comprimento. Em relação ao triplo salto, este só aparece no nível elementar, o que 

confina a observação no nível introdutório. 

Por fim, a nossa escolha no lançamento teve enfase no dardo, primeiro porque 

a sua técnica está implícita em alguns movimentos, como por exemplo, no arremesso 

durante o jogo do mata e no remate do andebol. Outro motivo prende-se com o facto 

de que nos dois primeiros níveis, o lançamento, é feito com uma bola tipo ténis o que 

facilita a gestão do professor nas primeiras aulas, havendo por exemplo mais espaço 

para a criação de rotinas de segurança, isto porque não é tão perigoso como quando 

se utiliza o próprio engenho, ou seja, o dardo. Por outro lado, caso a escola não 

disponha de recursos financeiros para comprar dardos, é possível lecionar esta 

disciplina do atletismo.  
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Exercícios 

Exercício 1 (Introdutório)  

Corrida de 40 metros. 

 

Exercício 2 (Introdutório) 

Salto em altura utilizando a técnica de tesoura. 

Objetivo do exercício: Observar os critérios selecionados referentes ao salto em altura 

(técnica de tesoura). 

 

Exercício 3 (Introdutório) 

Lançamento de uma bola ténis ou hóquei. 

Objetivo do exercício: Observar os critérios selecionados referentes ao lançamento de 

uma bola ténis ou hóquei. 

 

Exercício 1 (Elementar)  

Corrida de velocidade 40/60 metros. 

 

Exercício 2 (Elementar) 

Salto em altura utilizando a técnica de fosbury flop. 

Objetivo do exercício: Observar os critérios selecionados referentes ao salto em altura 

(fosbury flop). 

 

Exercício 3 (Elementar) 

Lançamento de uma bola de hóquei. 

Objetivo do exercício: Observar os critérios selecionados referentes ao lançamento de 

uma bola tipo hóquei. 

 

Nível Critérios / Indicadores 

 

Introdutório 

 

 Corrida de velocidade 40 metros; 

- Extensão da perna de impulsão; 

- Realiza apoios ativos no terço anterior do pé. 

  Salto em altura (técnica de tesoura): 

- Extensão completa da perna de impulsão com elevação 

enérgica e simultânea dos braços e da perna de balanço; 

- Transposição da fasquia com pernas em extensão; 

 Lança a bola (tipo hóquei ou ténis): 
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- Três passadas de balanço em aceleração progressiva; 

- Braço fletido e o cotovelo mais alto que o ombro; 

 

Elementar 

 Corrida de estafetas de 4 x 60 m: 

- Inclinação do tronco à frente nas duas últimas passadas; 

- Atinge a velocidade máxima mantendo-a até o final.  

 Salta em altura (Fosbury Flop): 

- Apoia ativamente o pé de chamada no sentido da corrida; 

- Conduz o joelho da perna livre conduzindo para dentro 

provocando a rotação da bacia; 

- Transpõe a fasquia com o corpo ligeiramente “arqueado”.  

 Lança a bola (tipo hóquei): 

- Quatro a sete passadas de balanço em aceleração 

progressiva; 

- As três passadas finais com a mão à retaguarda e o braço 

em extensão;  

- Realiza o último apoio pelo calcanhar da perna contrária. 

Sistema de 

Apreciação 

Introdutório (I): 

Cumpre 3 critérios – E  

Não cumpre 3 critérios - I 

Tabela 32 - Critérios/Indicadores Atletismo
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Turma 
Atletismo 

Introdutório Elementar 
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Corrida 40 
metros 

Salto em altura (técnica 
de tesoura) 

Lança a bola (tipo 
hóquei ou ténis) 

 
Corrida de 40 metros 

Salta em altura 
(Fosbury Flop) 

 

Lança a bola (tipo 
hóquei) 

 

Extensão 
da perna 

de 
impulsão 

Realiza 
apoios 
ativos 

no 
terço 

anterior 
do pé 

Elevação 
enérgica e 
simultânea 

dos 
braços e 
da perna 

de 
balanço 

 

Transposição 
da fasquia 

com pernas 
em extensão 

Três 
passadas 

de balanço 
em 

aceleração 
progressiva  

Braço 
fletido e 

o 
cotovelo 

mais 
alto que 
o ombro 

Inclinação 
do tronco 
à frente 
nas duas 
últimas 
passadas 

Atinge a 
velocidade 

máxima 
mantendo-

a até o 
final 

Realiza 
rotação 

da 
bacia 

Transpõe a 
fasquia com 

o corpo 
ligeiramente 
“arqueado”. 

As três 
passadas 
finais com 
a mão à 

retaguarda 
e o braço 

em 
extensão 

Realiza o 
último 
apoio 
pelo 

calcanhar 
da perna 
contrária 

Nº Nomes Corrida de estafetas 4x50 metros; Salto em altura utilizando a técnica de tesoura; 

Lançamento de uma bola ténis ou hóquei. 

Corrida de estafetas 4x60 metros; Salto em altura utilizando 

a técnica de fosbury flop; Lançamento de uma bola de 

hóquei. 

1               

2               

3               

4               

5               

Sistema de registo: Se executa coloca-se um “S”, se não executa um “N”. Basta que o aluno execute uma vez cada um dos critérios/indicadores para estes serem 
considerados cumpridos. 
Sistema de observação: Introdutório (I): Cumpre 6 critérios – E, Não cumpre 6 critérios – I; Elementar (E): Cumpre 6 critérios – Avançado (A), Não cumpre 6 critérios 

– E. 

Tabela 33 - Grelha de Observação Atletismo 
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5.4 Raquetes 

5.4.1 Badminton 

 

Nível Introdutório – Metas de Aprendizagem 

3.1. Mantém uma posição base com os joelhos ligeiramente flectidos e com a perna 

direita avançada, regressando à posição inicial após cada batimento, em condições 

favoráveis à execução de novo batimento 

3.4. Coloca o volante ao alcance do companheiro, executando correctamente, os 

seguintes tipos de batimentos:  

3.4.1. Clear - na devolução do volante com trajectórias altas - batendo o volante num 

movimento contínuo, por cima da cabeça e à frente do corpo, com rotação do tronco.  

3.4.2. Lob - na devolução do volante com trajectórias abaixo da cintura - batendo o 

volante num movimento contínuo, avançando a perna do lado da raqueta (em 

afundo), utilizando em conformidade os diferentes tipos de pegas de raqueta (de 

esquerda ou de direita). 

Justificação 

Escolhemos o critério referente à posição base, pois consideramos que este é 

essencial para manter uma posição segura e estável que permita aos alunos 

efetuarem os batimentos de forma equilibrada. Selecionámos os batimentos Clear e 

Lob porque consideramos que são os batimentos mais acessíveis de executar 

corretamente de forma a conseguir manter a sustentação do volante e atingir o 

objetivo do jogo. 

Nível Elementar – Metas de Aprendizagem 

3.1 Serviço, curto e comprido (na área de serviço e na diagonal), tanto para o lado 

esquerdo como para o direito, colocando correctamente os apoios e dando 

continuidade ao movimento do braço após o batimento. 

3.4. Em amorti (à direita e à esquerda), controlando a força do batimento de forma a 

colocar o volante junto à rede.  

3.5. Em drive (à direita e à esquerda), executando o batimento à frente do corpo, com 

a "cabeça" da raquete paralela à rede e imprimindo ao volante uma trajectória tensa. 

Tabela 34 - Nível Introdutório Badminton 

Tabela 35 - Nível Elementar Badminton 
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Justificação 

 Decidimos escolher o critério do serviço, pelo facto de o jogo de Badminton 

iniciar sempre com essa ação técnica. Assim, consideramos que o serviço é uma das 

pancadas mais importantes do jogo e podemos então verificar se os alunos realizam o 

serviço de forma aleatória ou se tentam tirar vantagem da situação, variando a 

execução do serviço curto ou comprido tendo em conta a posição do adversário. 

Selecionámos o Amortie e o Drive, porque consideramos que são pancadas mais 

complexas e de maior dificuldade de execução em comparação com as do nível 

precedente. Estas exigem mais inteligência tática, porque a sua execução depende da 

trajetória do volante e da posição do adversário no seu campo.  

 

Exercícios 

Exercício 1(Introdutório) 

1x1, os alunos realizam batimentos tentando fazer a sustentação do volante. 

Objetivo do exercício: Observar nos alunos se estes voltam à posição base após 

realizarem os batimentos. Verificar como os alunos realizam os gesto técnicos no  lob 

e clear. 

Exercício 2 (Elementar) 

Situação de jogo formal, 1 contra 1. 

Objetivo do exercício: Observar a inteligência táctica e domínio técnico do aluno na 

variância do serviço curto e comprido tendo em conta a posição do adversário e 

verificar se utiliza adequada e oportunamente os batimentos técnicos amortie e drive. 

 

 Critérios/Indicadores 

Introdutório  Posição base: 

- Joelhos ligeiramente fletidos; 

- Regressa à posição inicial após cada batimento; 

 Clear: 

- Bate o volante num movimento contínuo; 

- Por cima da cabeça e à frente do corpo, com rotação do 

tronco.  

 Lob: 

- Bate o volante num movimento contínuo; 

- Avança a perna do lado da raqueta (em afundo). 

Elementar  Serviço, curto e comprido: 

- Coloca corretamente os apoios; 
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- Dá continuidade ao movimento do braço após o batimento; 

 Em amorti, controla a força, colocando o volante junto à rede; 

 Em drive: 

- Executa o batimento à frente do corpo; 

- Imprime ao volante uma trajetória tensa. 

Sistema de 

Observação 

Introdutório (I): 

Cumpre 6 critérios – E  

Não cumpre 6 critérios - I 

Elementar (E):  

Cumpre 5 critérios – A 

Não cumpre 5 critérios - E 

 

 

 

 

Tabela 36 - Critérios/Indicadores Badminton 
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Turma 
Badminton 

Introdutório Elementar 
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Posição base Clear Lob 
Serviço, curto e 

comprido 
Amorti  Drive 

Joelhos 
ligeiram

ente 
fletidos 

Regress
a à 

posição 
inicial 
após 
cada 

batiment
o 

Bate o 
volante 

num 
movimen

to 
contínuo 

Por 
cima da 
cabeça 

e à 
frente 

do 
corpo, 
com 

rotação 
do 

tronco 

Bate o 
volante 

num 
movime

nto 
contínu

o; 

Avança a 
perna do 
lado da 
raqueta 
(em 
afundo) 

Coloca 
corretam
ente os 
apoios 

 

Dá 
continuidade 

ao 
movimento 
do braço 
após o 

batimento 

Controla 
a força, 

colocand
o o 

volante 
junto à 
rede 

 
Execut

a o 
batime
nto à 
frente 

do 
corpo 

Imprim
e ao 

volante 
uma 

trajetóri
a tensa 
 

Nº Nomes 1x1, os alunos realizam batimentos tentando fazer a sustentação 

do volante 

Situação de jogo formal, 1 contra 1. 

1                

2                

3                

4                

5                

Sistema de registo: Se executa coloca-se um “S”, se não executa um “N”. Basta que o aluno execute uma vez cada um dos critérios/indicadores para estes serem 
considerados cumpridos. 
Sistema de observação: Introdutório (I): Cumpre 6 critérios – E, Não cumpre 6 critérios – I; Elementar (E): Cumpre 5 critérios – Avançado (A), Não cumpre 5 critérios  

Tabela 37 - Grelha de Observação Badminton 
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5.5 Patinagem 

 

Nível Introdutório – Metas de Aprendizagem 

1.1. Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita, apoiando o patim na 

direcção desejada e impulsionando-se pela colocação do peso do corpo sobre esse 

apoio, coordenando a acção dos membros inferiores com a inclinação do tronco. 

1.4. Desliza de “cócoras”, mantendo os patins paralelos e os braços à frente, 

elevando-se e baixando-se sem perder o equilíbrio. 

1.6. Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita com ligeira inclinação dos 

pés e do tronco para o lado para onde vai virar, mantendo o equilíbrio.  

1.7. Trava em “T” após deslize para a frente, no menor espaço de tempo, 

mantendo o equilíbrio e ficando em condições de iniciar novo deslize. 

Justificação 

 Para o nível introdutório de patinagem, optámos pela escolha de critérios que 

consideramos fundamentais para o domínio básico do gesto de patinar. O arranque, 

deslize e curvar são habilidades que consideramos principais, onde se pode observar 

se o aluno tem, ou não, estabilidade e controlo postural. A inclusão do critério de 

travagem deve-se ao facto de considerarmos que o saber parar e como parar em 

estabilidade é algo importante para que o aluno se sinta seguro, podendo, a partir 

desta segurança, partir para aprendizagens mais complexas. 

Nível Elementar – Metas de Aprendizagem 

2.1. Patina para a frente (após arranque frontal ou lateral) em apoio/impulso 

alternado de um e outro patim, coordenando a pressão sobre o apoio e a 

inclinação do tronco, para deslizar e mudar de direcção com intencionalidade e 

oportunidade. 

2.5. Desliza para a frente e também para trás, desenhando um encadeamento de 

círculos (“oitos”) afastando e juntando respectivamente as pontas dos pés e os 

calcanhares. 

2.6. Curva com cruzamento de pernas, cruzando a perna do lado de fora da 

curva e realizando esse apoio à frente e por dentro do apoio anterior. 

2.12. Meia volta ou volta, em deslocamento para a frente ou para trás, invertendo 

a orientação corporal e continuando o deslize. 

Tabela 38 - Nível Introdutório Patinagem 

Tabela 39 - Nível Elementar Patinagem 
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Justificação 

 No nível elementar, optámos pela escolha de critérios que venham no 

seguimento das habilidades observadas no nível precedente. Neste sentido, decidimos 

observar componentes do arranque, deslize e curvar que indiquem que o aluno 

adquiriu previamente habilidades nesta matéria. Para além do arranque, deslize e 

curvar, considerámos também importante a inclusão de um critério referente à 

continuidade das ações (apoio e impulsão alternada de cada um dos patins), bem 

como a inclusão de um critério de indicação de estabilidade e equilíbrio mais 

desenvolvido (meia volta ou volta, continuando o deslize). De salientar, ainda, que na 

escolha destes critérios para o nível elementar, optámos pelos critérios referentes à 

patinagem artística pelo facto de não existir a condicionante do material que é 

necessário para a execução do hóquei em patins. 

 

Exercícios 

Exercício (Introdutório) 

Individualmente, os alunos executam um percurso definido previamente pelo professor 

que envolva a execução das habilidades anteriormente descritas como critério para o 

nível introdutório.  

 

 

Objetivo do exercício: A escolha de um percurso para a observação destes critérios 

advém do facto de, com este exercício, ser possível ao professor avaliar 

individualmente o nível de domínio dos alunos nesta matéria perante um conjunto de 

obstáculos e condicionantes impostas pelo próprio percurso. Pretende-se, assim, 

Fig 15 -  Percurso Patinagem 
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observar, neste percurso, se o aluno domina, de forma básica, o arranque em vários 

sentidos, o deslize, o curvar e a travagem. 

 

Exercício (Elementar) 

Individualmente, os alunos executam um percurso definido previamente pelo professor 

que envolva a execução das habilidades anteriormente descritas como critério para o 

nível elementar. 

 

 

Objetivo do exercício: A escolha de um percurso para a observação destes critérios 

advém do facto de, com este exercício, ser possível ao professor avaliar 

individualmente o nível de domínio dos alunos nesta matéria perante um conjunto de 

obstáculos e condicionantes impostas pelo próprio percurso. Pretende-se, assim, 

observar, neste percurso, se o aluno domina o gesto de patinar (apoio e impulsão 

alternada de cada um dos patins), deslize (realiza “oitos” e volta ou meia volta), bem 

como o curvar cruzando as pernas. 

 

 Critérios/Indicadores 

Introdutório  Arranca para a frente, esquerda e direita: 

- Apoia o patim na direção desejada; 

- Inclina o tronco; 

 Desliza de “cócoras”: 

- Mantém os patins paralelos e os braços à frente; 

Fig 16 - Percurso Patinagem 
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- Eleva-se e baixa-se sem perder o equilíbrio. 

 Curva com os pés paralelos à esquerda e à direita: 

- Inclina ligeiramente os pés e do tronco; 

- Mantém o equilíbrio.  

 Trava em “T” após deslize para a frente: 

- Mantém o equilíbrio; 

- Fica em condições de iniciar novo deslize. 

Elementar  Patina para a frente: 

- Apoia/impulsiona alternadamente um e outro patim; 

- Coordena a inclinação do tronco; 

 Desliza para a frente e para trás desenhando “oitos”: 

- Afasta e junta as pontas dos pés e/ou os calcanhares. 

 Curva com cruzamento de pernas: 

- Cruza a perna do lado de fora da curva; 

 Meia volta ou volta para a frente ou para trás: 

- Inverte a orientação corporal e continua o deslize. 

Sistema de 

Observação 

Introdutório (I): 

Cumpre 8 critérios – E  

Não cumpre 8 critérios - I 

Elementar (E):  

Cumpre 5 critérios – A 

Não cumpre 5 critérios - E 

Tabela 40 - Critérios/Indicadores Patinagem



Proposta de Protocolo de Avaliação Inicial 

48 
 

Núcleo de Estágio 2012/2013 

Turma 
Patinagem 

Introdutório Elementar 
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Trava em “T” 
após deslize 
para a frente 

Patina para a 
frente 

Desliza 
para a 
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para trás 

desenhand
o “oitos” 

Curva 
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volta ou 
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na 

direçã
o 
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o; 
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los e 
os 
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s à 

frente; 

Eleva-
se e 
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se 
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perde

r o 
equilí
brio. 

Inclina 
ligeiram
ente os 
pés e 

do 
tronco; 

Manté
m o 

equilí
brio; 

Manté
m o 

equilí
brio; 

Fica 
em 

condiçõ
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deslize; 

Apoia/ 
impulsio

na 
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um e 
outro 
patim; 
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ena a 
inclina

ção 
do 

tronco
; 

Afasta e 
junta as 

pontas dos 
pés e/ou os 
calcanhares
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Cruza a 
perna do 
lado de 
fora da 
curva; 

Inverte a 
orientaçã

o 
corporal 

e 
continua 

o 
deslize; 

Nº Nomes Individualmente, os alunos executam um percurso definido 

previamente executando as habilidades definidas para este nível. 

Individualmente, os alunos executam um percurso 

definido previamente executando as habilidades 

definidas para este nível. 

1                  

2                  

3                  

Sistema de registo: Se executa coloca-se um “S”, se não executa um “N”. Basta que o aluno execute uma vez cada um dos critérios/indicadores para estes serem 
considerados cumpridos. 
Sistema de observação: Introdutório (I): Cumpre 8 critérios – E, Não cumpre 8 critérios – I; Elementar (E): Cumpre 5 critérios – Avançado (A), Não cumpre 5 critérios 

– E. 

Tabela 41 - Grelha de Observação Patinagem 
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5.6 Dança 

Nível Introdutório - Metas de Aprendizagem 

3.1. Desloca-se em toda a área (percorrendo todas as direcções, sentidos e zonas), 

nas diferentes formas de locomoção, no ritmo-sequência dos apoios correspondente 

à marcação dos diferentes compassos simples (binário, ternário e quaternário), 

combinando «lento-rápido», «forte-fraco» e «pausa-contínuo 

3.1.1. Combina o andar, o correr, o saltitar, o deslizar, o saltar, o cair, o rolar, o 

rastejar, o rodopiar, etc., em todas as direcções e sentidos definidos pela orientação 

corporal.  

8. Cria pequenas sequências de movimentos a partir de 2.1.3., individualmente, a 

pares ou grupos, e apresenta-as na turma, com ambiente musical escolhido. 

Justificação 

 A dança inclui uma variedade de atividades acessíveis e de amplo significado 

para a sensibilidade dos alunos, e ainda na medida em que possibilita aos alunos 

interpretarem, comporem e apreciarem.  

 Os objetivos operacionais selecionados para o nível introdutório pretendem 

identificar a capacidade de os alunos em realizar determinados elementos do 

movimento e também a capacidade que estes têm para articular tais elementos, 

reproduzindo-os ao ritmo marcado pelo professor. Neste nível considerámos 

importante atribuir maior ênfase à capacidade de o aluno se expressar e se deslocar 

em todas as direções e sentidos, aproveitando o espaço da aula, em detrimento de 

ações fundamentalmente técnicas. Ou seja, neste nível pretendemos também avaliar a 

capacidade de criatividade dos alunos, fazendo com que estes se sintam à vontade 

em criar e apresentar perante os colegas. 

 

Nível elementar – Metas de Aprendizagem 

5. Em situação de exploração do movimento a pares e em trios, de acordo com 

temas e ambiente musical escolhidos por si: 

5.2. Segue a movimentação do(s) companheiro(s), realizando as mesmas acções 

com qualidades de movimento idênticas.  

6. Realiza e apresenta, a pares ou em pequenos grupos, composições livres de 

movimentos, as habilidades exercitadas, com coordenação e fluidez de movimentos 

e em sintonia com a música escolhida, explorando as possibilidades do tema, em 

toda a área e níveis do espaço. 

Tabela 42 - Nível Introdutório Dança 

Tabela 43 - Nível Elementar Dança 
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Justificação 

 Em relação ao nível elementar, considerámos importante dar um passo em 

frente, privilegiando o trabalho de pares e em grupos, pois consideramos que nesta 

fase os alunos já têm capacidade em trabalhar por imitação, replicando o que os 

colegas fazem. Para além deste fator, consideramos que a interação, a partilha de 

ideias e o contacto físico entre os alunos é bastante importante, pois facilitará uma 

posterior aprendizagem ao nível de outras danças com características rítmicas 

diferenciadas. Neste nível será, mais uma vez, privilegiada a criatividade,   

 

Exercícios 

Exercício 1 (Introdutório) 

Os alunos encontram-se espalhados pelo pavilhão aleatoriamente, deslocando-se 

livremente de acordo com a marcação rítmica do professor (por exemplo: pandeireta):  

a)  Combinam o andar, o correr, o saltitar, o deslizar, o saltar, o cair, o rolar, o 

rastejar e rodopiar em todas as direções e sentidos; 

b) Corresponde à marcação dos diferentes compassos simples (binário, 

ternário e quaternário), combinando «lento-rápido», «forte-fraco» e «pausa-

contínuo»; 

c) O aluno realiza e combina vários elementos de dança ao seu gosto; 

 
Exercício 2 (Elementar) 
Os alunos, organizando-se a pares, e ao som de uma música colocada pelo professor: 

a) Segue a movimentação do companheiro, realizando as mesmas ações 

com qualidades de movimento idênticas 

b) Sequências de passos nas ações características (deslizar, balançar, puxar, 

empurrar, subir, descer, afastar, juntar, etc.), combinados com voltas, 

saltos (e outros deslocamentos) e poses. 

 

Nível Critérios / Indicadores 

Introdutório  Percorre todas as direções, sentidos e zonas; 

 Combina «lento-rápido», «forte-fraco» e «pausa-contínuo»; 

 Combina o andar, o correr, o saltitar, o deslizar, o saltar, o cair, 

o rolar, o rastejar, o rodopiar; 

 Cria pequenas sequências de movimentos; 
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Elementar  Segue a movimentação do(s) companheiro(s); 

 Realiza as mesmas ações que o companheiro; 

 Realiza composições livres de movimentos; 

 Realiza e apresenta com coordenação e fluidez de 

movimentos; 

Sistema de 

Observação 

Introdutório (I): 

Cumpre 4 critérios – E  

Não cumpre 4 critérios - I 

Elementar (E):  

Cumpre 4 critérios – A 

Não cumpre 4 critérios - E 

 

Tabela 44 - Critérios/Indicadores Dança 
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Turma 

Dança 

Introdutório Elementar 
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Percorre 
todas as 
direções, 
sentidos 
e zonas; 

Combina «lento-
rápido», «forte-

fraco» e 
«pausa-

contínuo»; 

Combina o andar, o 
correr, o saltitar, o 
deslizar, o saltar, o 

cair, o rolar, o 
rastejar, o rodopiar; 

Cria pequenas 
sequências de 
movimentos; 
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movimen

tação 
do(s) 
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eiro(s); 
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mesmas 

ações que 
o 

companhe
iro; 

Realiza 
composiçõe
s livres de 

movimentos
; 

Realiza e 
apresenta com 
coordenação e 

fluidez de 
movimentos; 

Nº Nomes Os alunos encontram-se espalhados pelo pavilhão aleatoriamente, 

deslocando-se livremente de acordo com a marcação rítmica do 

professor (por exemplo: pandeireta). 

Os alunos, organizando-se a pares, e ao som de uma 

música colocada pelo professor. 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

Sistema de registo: Se executa coloca-se um “S”, se não executa um “N”. Basta que o aluno execute uma vez cada um dos critérios/indicadores para estes serem 
considerados cumpridos. 
Sistema de observação: Introdutório (I): Cumpre 4 critérios – E, Não cumpre 4 critérios – I; Elementar (E): Cumpre 4 critérios – Avançado (A), Não cumpre 4 critérios 

– E. 

Tabela 45 - Grelha de Observação Dança 
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6 Área da Aptidão Física 

 

Desde o segundo ciclo do Ensino Básico que os Programas Nacionais de 

Educação Física contemplam, enquanto comum a todas as diferentes disciplinas, o 

desenvolvimento das capacidades motoras coordenativas e condicionais. Assim 

sendo, revela-se fundamental que tais capacidades sejam alvo de avaliação inicial.  

Segundo o PNEF (2001), “no processo de avaliação formativa, os valores 

inscritos na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – Bateria de testes Fitnessgram), 

para cada capacidade motora, devem ser considerados como uma referência 

fundamental”, uma vez que “A natureza e o significado do nível de aptidão física e 

suas implicações como suporte da saúde e bem-estar e como condição que permite 

ou favorece a aprendizagem, tornam fundamental que em cada ano de escolaridade 

os alunos atinjam essa zona saudável”. PNEF (2001) 

O Fitnessgram consiste num programa de educação e avaliação da aptidão física 

relacionada com a saúde. Baseia-se na conceção de uma aptidão física relacionada 

com a saúde, cuja avaliação funcione como elemento motivador para a atividade 

física, de forma regular. O Fitnessgram sistematiza os conceitos inerentes à aptidão 

física pedagogicamente orientada para o desenvolvimento harmonioso do aluno, nas 

suas componentes afetiva, cognitiva e comportamental, relacionadas com a 

participação na atividade física regular das crianças e adolescentes, 

independentemente do sexo, idade, deficiência ou qualquer outro fator. 

Tendo em conta a contemplação do Fitnessgram sugerida pelo PNEF, a possibilidade 

adaptativa e inclusiva do Fitnessgram e sua função formativa para com os alunos, ao 

lhes permitir aceder a um conjunto de indicadores e instrumentos importantes na 

manutenção e promoção da sua atividade física futura e sua apreciação, o nosso 

grupo escolheu importar para o protocolo de avaliação em causa exercícios propostos 

por este manual de aplicação de testes. 

Mais, a natureza dos exercícios propostos pelo Fitnessgram possibilita a sua aplicação 

em regime de autoavaliação dos alunos, um aspeto muito proveitoso quer a nível de 

operacionalização, quer ao nível do ensino-aprendizagem vindouro e formação 

pessoal. 

Assim sendo, a aptidão física irá ser distribuída em três diferentes componentes alvo: 

A aptidão aeróbia, a composição corporal e a aptidão muscular (força muscular, 

resistência e flexibilidade). 
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6.1 Aptidão Aeróbia 

Segundo Blair e Col (1989, 1992)1, a aptidão aeróbia trata-se da área mais 

importante de qualquer programa de aptidão física. Vários estudos indicam que níveis 

aceitáveis de aptidão aeróbia estão relacionados com um menor risco de hipertensão 

arterial, doenças coronárias, obesidade, diabetes, algumas formas de cancro e outros 

problemas de saúde em adultos.  

Mais, a aptidão aeróbia relativa ao peso corporal é considerada um dos 

melhores indicadores da capacidade cardiorrespiratória.  

O teste escolhido para avaliar esta componente da aptidão física é o Vaivém, 

teste aconselhado pelo Fitnessgram. Este teste trata-se de um teste de patamares de 

esforço progressivo, ou seja, cuja dificuldade de execução aumenta progressivamente. 

Recomendado para todos os escalões etários, o teste compreende a corrida em linha 

reta numa distância de 20m demarcada com cones (ou outro material utilizável), 

alternando a direção de corrida dentro do espaço demarcado como reação a um sinal 

sonoro. O tempo entre cada sinal sonoro vai diminuindo à medida que o teste decorre. 

Um aluno que falhe a chegada a uma das zonas demarcadas antes do sinal sonoro 

correspondente por duas vezes termina o seu teste.  

O facto de o teste, apesar de contínuo, ser progressivo e com alterações de 

direção por uma curta distância, funciona a seu favor pois torna-se, assim, num teste 

menos monótono ou pouco aprazível para os alunos. Para além deste facto, existe 

ainda a favor do teste em causa o aspeto de promover uma avaliação recíproca entre 

os alunos, uma vez que, enquanto um aluno executa o teste, outro assegura a 

contagem das suas ”idas”.  

6.2 Composição Corporal 

Segundo Williams (1992)2, a avaliação da composição corporal permite estimar 

a percentagem de massa corporal dos alunos que é gordura, tal como estimar a 

massa isenta de gordura (músculos, ossos, órgãos). Manter uma boa relação entre 

ambos os elementos desta equação, ou seja, uma composição corporal saudável, é 

essencial para a prevenção da obesidade, condição esta que está associada a um 

maior risco de doença das artérias coronárias, trombose e diabetes. Crianças e 

adolescentes com percentagens de gordura superiores a 25% e 30% (rapazes e 

raparigas, respetivamente), têm maior probabilidade de desenvolverem fatores de 

risco primários de doenças das artérias coronárias, tais como a hipertensão e o 

colesterol elevado. 

                                            
1
 Citado pelo Fitnessgram; 

2
 Citado por Fitnessgram. 
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Os riscos mencionados surgem enquanto alvos de preocupação incrementada 

contemporaneamente, resultado dos estilos de vida atuais, onde o sedentarismo, fruto 

de uma utilização muito maior da tecnologia em conformidade com um menor à 

vontade para as crianças brincarem na rua e no seu dia-a-dia extra curricular, se 

sobrepõe a uma vida com maior atividade física e consequente maior dispêndio 

energético. 

Deste modo, a avaliação e formação no que toca ao controlo da composição 

corporal torna-se algo importante a incluir e desenvolver num protocolo de avaliação. 

Os métodos sugeridos pelo Fitnessgram são a medição de pregas adiposas e o 

cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Embora a medição de pregas adiposas 

possa surgir enquanto uma medição com menor erro de medida, esta implica a 

utilização de material que raramente as escolas ou até os domicílios pessoais 

possuem. Assim sendo e uma vez que esta medição se inclui no propósito de melhor 

munir os alunos para uma atividade física e seu controlo a longo prazo, o nosso grupo 

considera que o cálculo do IMC consiste no método mais indicado para o efeito. 

Apesar de carregar maior possibilidade de erro ou ser um método algo mais grosseiro, 

este é um método que não implica a utilização de material e que acaba por ser um 

indicador válido e fácil de repercutir. 

O IMC resulta da relação entre a estatura e o peso, relação essa que indica se 

o peso da pessoa em causa se encontra ou não adequado à sua estatura. O IMC é 

então calculado a partir da divisão do peso (Kg) pelo quadrado da estatura (m). Apesar 

de não fornecer detalhe ou informação acerca da percentagem da massa gorda da 

pessoa que executar o teste, esta fica a perceber em que estado se encontra a 

relação entre o seu peso e estatura. 

6.3 Aptidão Muscular   

O fitnessgram defende o repertório de testes que apresenta para a aptidão 

muscular ao afirmar ter escolhido a parte superior do corpo e a região abdominal como 

áreas a testar devido à sua estreita relação com a postura correta e com o bem-estar e 

saúde funcional, reduzindo desta forma a probabilidade de surgirem dores na região 

lombar e de restrições de autonomia e independência de movimento. O Fitnessgram 

salienta a importância da educação na prevenção destes problemas, ao informar que a 

força, a resistência e a flexibilidade musculares podem ajudar a minimizar e prevenir 

este tipo de problemas de saúde na idade adulta. 
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6.3.1 Força Muscular  

Neste campo de aptidão física são recomendados pelo Fitnessgram dois 

testes: O teste de Abdominais e o teste de Extensão de Braços. Mais uma vez, ambos 

os testes permitem a operacionalização de avaliação recíproca entre os alunos. 

Avaliação recíproca essa que engloba ainda a correção postural e acompanhamento 

da tarefa para além de mero registo, o que incrementa o facto formador dos testes em 

causa. 

O teste de abdominais tem como objetivo o completar do maior número de 

abdominais até ao máximo de 75 a uma cadência especificada. O aluno que executa o 

teste deve assumir uma posição de decúbito dorsal, joelhos fletidos a um ângulo 

aproximado de 140º, pés totalmente apoiados no chão, pernas ligeiramente afastadas, 

braços estendidos e paralelos ao tronco com as palmas das mãos viradas para baixo e 

apoiadas no colchão. Depois do aluno testado se posicionar corretamente no colchão, 

o aluno que o acompanha e avalia deve colocar uma faixa de medida em cima do 

colchão e por debaixo dos joelhos do aluno 

executante, de modo a que este apenas lhe 

toque com as pontas dos seus dedos. Posto 

isto, o aluno avaliador coloca-se ao nível da 

faixa de medida, de modo a contar os 

abdominais executados pelo seu colega e 

corrigir possíveis erros. Os abdominais devem 

ser feitos regularmente segundo a cadência 

em causa, que engloba uma repetição por cada 3 segundos. Repetições mal 

executadas não são contadas e à segunda repetição errónea, o teste é interrompido. 

O teste de extensões de braços contempla o maior número de extensões de 

braços, igualmente orientados por uma cadência temporal. A cadência correta é a de 

20 extensões por minuto. Mais uma vez, enquanto que um aluno executa o teste, outro 

aluno encarrega-se de contar as 

repetições feitas e averiguar se o 

colega comete alguns erros na 

execução. (manutenção de um 

ângulo de 90º entre o braço e o 

antebraço aquando a flexão dos 

membros superiores). O aluno 

executante deve assumir uma 

Fig 17 - Teste de Força abdominal 

Fig 18 - Teste de Força dos membros superiores 
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posição de decúbito ventral, colocando as mãos por debaixo dos ombros, dedos 

estendidos, membros inferiores em extensão, ligeiramente afastados e apoiando-se 

nas pontas dos pés. O teste termina à segunda repetição incompleta. 

6.3.2 Força e Flexibilidade 

Um dos testes recomendados pelo Fitnessgram conjuga a força e flexibilidade 

do tronco. Considerámos este teste adequado, pois, segundo Fitnessgram, estabelece 

uma relação estreita com a respetiva aptidão e a saúde da zona lombar da coluna 

vertebral. Sendo notório que a aptidão músculo- esquelética dos músculos 

abdominais, posteriores da coxa e extensores do tronco contribui decisivamente para 

a adoção de uma postura correta e para a prevenção ou controlo de problemas de 

saúde da zona lombar da coluna vertebral, cremos que este teste surge com algum 

oportunismo dentro dos propósitos presentes na presente avaliação da aptidão física.  

O teste em causa é, então, a extensão do tronco. Este passa pela elevação da 

parte superior do corpo 30 cm a partir do chão e manter essa posição até se efetuar a 

medição da elevação correspondente. O movimento deverá ser feito de forma lenta e 

controlada, sendo que a hiperextensão da coluna vertebral não deve ser encorajada 

por norma de segurança. De modo a 

executar o teste, o aluno deve deitar-

se num colchão em decúbito ventral, 

com os pés em extensão e as mãos 

debaixo das coxas. Apoiando a 

cabeça no colchão, de modo a 

conseguir focar o mesmo ponto no 

colchão durante toda a execução, o 

aluno eleva então o seu tronco do solo, até atingir a sua elevação máxima (max: 30 

cm). Enquanto o aluno mantém a sua posição, outro aluno regista com uma régua 

perpendicularmente ao solo e a 2,5 cm do queixo do executante (não debaixo deste), 

a elevação obtida. São permitidas duas tentativas para registo do melhor resultado. 

6.3.3 Flexibilidade 

Um dos testes recomendados pelo Fitnessgram para esta capacidade física é o 

senta e alcança. Embora semelhante ao senta e alcança tradicional, este difere pelo 

facto de ser aplicado a uma perna de cada vez, reduzindo possíveis erros de medição 

e expondo possíveis disparidades de flexibilidade. Este teste avalia principalmente a 

flexibilidade dos músculos posteriores da coxa, que permitem a rotação da cintura 

pélvica em movimentos de flexão para a frente e posterior inclinação da cintura pélvica 

Fig 19 - Teste de força e flexibilidade do tronco 
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para que se assuma uma posição correta quando sentado. Tendo em conta o número 

crescendo de horas passadas na posição sentada associado ao quotidiano 

contemporâneo, este teste surge com relevância na formação dos alunos. 

O objetivo do teste em questão passa então pelo alcance da distância especificada na 

Zona Saudável de flexibilidade para os lados direito e esquerdo do corpo. É 

necessária uma caixa de 30 cm de altura, sobre a qual se coloca uma dita métrica, 

ficando a marca dos 22,5 cm ao nível da ponta da caixa. A extremidade do “0” na 

régua fica na extremidade mais próxima do aluno. O aluno deve, então, descalçar-se e 

sentar-se junto à caixa, onde coloca a planta de um pé enquanto que o joelho da 

perna contrária fica fletido com a respetiva planta de pé assente no chão. Os braços 

são estendidos para a 

frente e colocados sobre a 

fita métrica, com as mãos 

uma sobre a outra. O 

aluno tem 4 tentativas, 

sendo que para uma 

destas ser considerada 

válida o aluno terá que 

deixar as mãos sobre o mesmo local da fita métrica durante 1 segundo.

Fig 20 - Teste de Flexibilidade dos membros inferiores 
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Turma 

Aptidão Física 

Aptidão 

Aeróbia 

Aptidão Muscular Composição 

Corporal 

 

 

Observações 

 

T
e
s

te
s
 

 Vaivém 

Força Muscular 
Força e 

Flexibilidade 
Flexibilidade 

IMC 

Abdominais 
Extensão de 

Braços 
Extensão do 

Tronco 
Senta e 
Alcança 

N Nomes Resulta

do 

ZSA

F 

Resulta

do 

ZSA

F 

Resulta

do 

ZSA

F 

Resultad

o 

ZSA

F 

Resulta

do 

ZSA

F 

Resulta

do 

ZSA

F 

1   S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  

2   S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  

3   S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  

4   S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  

5   S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  

6   S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  

7   S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  

8   S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  

9   S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  S / N  

Sistema de registo: Anotação do resultado correspondente a cada teste. Se esse resultado se situar na Zona Saudável de Aptidão Física, 

circundar “S”, caso contrário, circundar “N”. 

Tabela 46 - Aptidão Física 
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6.4 Interpretação de Resultados 

 

Apesar de, dependendo da faixa etária e escolar na qual os alunos se 

inserirem, o foro formador da bateria de testes em causa ser mais importante que os 

resultados em si, a interpretação para avaliação destes consiste-se indispensável. 

Deste modo, o Fitnessgram possui tabelas onde a zona saudável de aptidão física se 

encontra discriminada para os vários tipos de população alvo, permitindo a 

comparação dos dados obtidos pelos alunos com o referenciado para a sua idade e 

sexo, alcançando assim a avaliação da sua aptidão física. 

 

 

 

 

Tabela 47 - Valores do Fitnessgram 
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7 Área dos Conhecimentos 

 
 

A área dos conhecimentos encontra-se excluída da avaliação inicial, 

uma vez que o grupo disciplinar de EF definiu um conjunto de conhecimentos a 

adquirir em cada ano de escolaridade, considerando que não faz sentido 

avaliar se os alunos aprenderam, ou não, os conhecimentos do ano anterior. 

Tal consideração deve-se ao facto de o GDEF entender também que, ainda 

que os alunos possam não ter adquirido os conhecimentos do ano anterior, não 

será feita uma revisão ou nova lecionação dos mesmos no presente ano. 
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