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I – Introdução 
 

O presente plano serve como base ao trabalho a desenvolver na quarta etapa 

desde o dia 2 de abril até o dia 7 de junho, data correspondente ao final do 3º período 

para os alunos do 11º ano de escolaridade, devido aos exames nacionais. 

Este documento inicia-se com o balanço da etapa anterior, no sentido de garantir 

que as decisões do planeamento continuam a formar entre si uma unidade coerente, 

assegurando a progressão do processo de ensino aprendizagem dos alunos. Assim, 

numa fase inicial, é apresentado o planeamento e as alterações que ocorreram no 

mesmo. Depois refiro o trabalho desenvolvido na área das atividades físicas e 

desportivas, apresentando os conteúdos abordados e um balanço sobre cada grupo de 

nível existente na turma. As outras duas áreas também são abordadas (aptidão física e 

conhecimentos), onde realizo um balanço sobre ambas. 

Na segunda parte deste documento apresento o plano da quarta etapa, referindo 

os seus objetivos nas três áreas. De seguida, apresento as estratégias de ensino a 

utilizar durante esta etapa, no que diz respeito ao trabalho por grupos, aos estilos de 

ensino a adotar e às tarefas para os alunos que não realizam as aulas práticas. 

No tópico seguinte descrevo as estratégias a realizar ao longo de toda a etapa de 

forma a garantir uma avaliação formativa dos alunos e apresento as componentes da 

avaliação sumativa no final da etapa.  

Posteriormente, serão apresentados os objetivos de cada matéria para os 

diferentes grupos de nível existentes na turma, a calendarização das aulas, com as 

datas, espaços, matérias e conteúdos a abordar nas duas unidades de ensino desta 

etapa. 

Por fim, será apresentada a bibliografia utilizada para a elaboração deste plano de 

quarta etapa. 
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1 Balanço da Terceira etapa 
 

1.1 Objetivos da etapa 

 A terceira etapa tinha como objetivo o desenvolvimento e aplicação das 

competências de todos os alunos em todas as matérias definidas no currículo para o 11º 

ano de escolaridade na EBSGB. 

 Os conteúdos definidos para cada grupo de nível estavam definidos de acordo 

com o balanço da etapa anterior e com o PAT, trabalhando os mesmos com os alunos ao 

longo da etapa. Assim, procurei dar continuidade ao trabalho desenvolvido na etapa 

anterior, em que um dos objetivos desta terceira etapa era a evolução dos alunos nas 

matérias prioritárias (Andebol, Basquetebol, Atletismo, Ginástica de Solo e Aparelhos). 

Desta forma, tive a preocupação de recuperar as competências dos alunos que ainda não 

tinham sido consolidadas na etapa anterior. Assim, procurei que o grupo de nível mais 

fraco melhorasse as suas competências e atingisse o nível introdutório. Com os alunos 

do grupo médio e superior, foi necessário trabalhar para concluir o nível em que estavam 

e assim trabalhar posteriormente novas competências, de forma a consolidar esses 

níveis ou atingir um nível superior. Ao longo de toda a etapa, procurei garantir sempre a 

diferenciação do ensino, garantindo que todos os alunos tinham oportunidade de 

aprender novos conteúdos, para que pudessem adquirir novas competências.  

 Neste sentido, considero que durante esta terceira etapa consegui alcançar os 

vários objetivos que foram delineados inicialmente no plano de terceira etapa: 

 Continuar a desenvolver as capacidades físicas dos alunos e a sua aplicação 

prática nas situações de aprendizagem; 

 Desenvolver habilidades motoras adquiridas na etapa anterior e corrigir 

eventuais erros; 

 Rever conteúdos abordados na etapa anterior; 

 Elaborar balanço de etapa, procurando verificar o grau de consecução dos 

objetivos pretendidos, onde se insere este documento. 
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1.2 Calendarização e Planificação 

 Esta terceira etapa foi constituída por apenas duas UE devido às interrupções 

letivas do carnaval e ao torneio do “Super Turma” onde fiquei uma semana sem lecionar 

nenhuma das aulas. 

 

Data 

1ª UE 2ª UE 

4/1 
11/1 
18/1 
23/1 
30/1 

9/1 
16/1 

25/1 
1/2 

20/2 
1/3 

15/2 
22/2 

27/2 
6/3 

8/3 15/3 

Espaço 
P2  
e 

 P1 
Gin. Ext 

P2  
e 

P1 
Gin. Ext Sala 

JDC 

Basquetebol    
   

Teste de 
Avaliação 

e auto 
avaliação 

Entrega 
dos 

testes e 
hétero 

avaliação 

Voleibol       

Andebol       

Futebol       

Ginástica 

Solo    
   

Aparelhos    
   

Acrobática    
   

Atletismo 

Corridas        

Saltos       

Lançamentos       

Dança 

Chá chá chá       

Regadinho        

Aeróbica       

Raquetes Ténis    
   

Exploração 
da 

natureza 
Orientação    

   

Aptidão 
Física 

Abdominais, 
corrida, 
saltos à 
corda 

   

   

Tabela 1 – Calendarização e Planificação da terceira etapa 
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1.3 Alterações 

 Ao longo desta terceira etapa existiram algumas alterações ao nível da 

planificação e calendarização das aulas. 

 A primeira surgiu logo na primeira aula desta etapa, onde foi perdido algum tempo 

durante a instrução devido ao facto de demonstrar o trabalho a desenvolver em todas as 

estações. Neste sentido, foi necessário adaptar o plano de aula e realizar apenas as 

matérias de basquetebol, voleibol e atletismo (estafetas), onde não realizei na parte final 

os saltos e os lançamentos. 

 Outra das alterações foi no dia 16 de janeiro em que devido a um problema 

elétrico não consegui realizar a dança que estava planeada para a parte inicial da aula. 

 Na aula do dia 18 de janeiro também surgiram alterações porque tinha o pavilhão 

inteiro para a lecionação da aula e então decidi utilizar a rede de voleibol que já estava 

montada. Desta forma, os alunos do grupo superior realizaram jogo formal, seis contra 

seis (com a inclusão das alunas Jéssica Almeida e Raquel), os alunos do grupo médio 

realizaram jogo quatro contra quatro e os alunos dos casos críticos realizaram jogos 

reduzidos de um contra um e dois contra dois. Na parte final da aula juntei toda a turma 

em três equipas e expliquei as posições e as rotações. Enquanto duas equipas jogavam 

a outra estava de fora comigo de forma a verificar e identificar os que os colegas 

realizavam menos bem. 

 No dia 23 de janeiro na aula que foi filmada, perto do meio da sessão a turma que 

estava no exterior teve de vir para o pavilhão, ocupando o espaço ao meio, pelo que tive 

de adaptar rapidamente todo o plano de aula. Desta forma, pensei em preparar o material 

para a segunda parte da aula, em que seria abordado o atletismo, mas o professor que 

estava no ginásio precisava do colchão que queria utilizar para o salto em altura. Assim, 

foi necessário alterar todo o plano de aula rapidamente e decidir como colocar os vinte e 

seis alunos presentes na sessão em prática com apenas um terço do pavilhão. Desta 

forma, decidi deixar uma estação de basquetebol de forma continuar e consolidar o 

trabalho anterior, montar uma estação de estafetas e lançamento do peso e por fim uma 

estação de ginástica de solo com a finalidade de preparar melhor os alunos para o 

torneio do “Super Turma”. 

 As aulas do dia 25 de janeiro e 1 de fevereiro estavam planeadas para serem 

realizadas no exterior mas devido às condições climatéricas não foi possível e ocupei o 

“L” do pavilhão em simultâneo com outra turma porque era a única que estava neste 

espaço durante essa rotação. Desta forma, foi necessário adaptar todo o plano de aula. 

Na aula do dia 1 de fevereiro a pedido da professora Brígida cheguei mesmo a realizar 

com os meus alunos jogos de voleibol contra a sua turma, em que os alunos competiram 
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seis contra seis e as raparigas quatro contra quatro, de forma a preparar o torneio do 

“Super Turma” que seria na semana seguinte. 

 Na aula do dia 22 de fevereiro no ginásio os alunos da turma AV1 tiveram 

despensa para assistir a uma conferência e então tive de adaptar todo o plano de aula 

porque foi apenas realizada por metade dos alunos. Como ainda não tinha lecionado a 

aeróbica nas aulas anteriores e a mesma estava planeada para esta aula optei por não 

realizar os passos da mesma porque não estavam todos os alunos e então decidi deixar 

para a próxima etapa, para que todos os alunos possam estar presentes. 

 A última alteração que ocorreu foi na aula do dia 27 de fevereiro devido às 

condições climatéricas onde foi necessário lecionar o plano de aula alternativo no terço 

central do pavilhão. 

 

1.4 Atividades Físicas e Desportivas 

Como referi anteriormente, a escolha das matérias para a presente etapa foi 

elaborada em concordância com o balanço da etapa anterior e com o PAT. 

Assim, o objetivo passava por promover um desenvolvimento e aplicação de cinco 

matérias prioritárias (Andebol, Basquetebol, Atletismo e Ginástica de solo e aparelhos), e 

ainda mais seis não prioritárias (Futebol, Voleibol, Ténis, Orientação, Ginástica 

Acrobática e Dança).  

 

1.5 Objetivos Prognosticados e Alcançados 

 

1.5.1 Andebol 

 

Grupos de Nível 
Objetivos 

Prognosticados 
Objetivos Alcançados 

Nível Superior 

Iniciar PE 

- Remata em suspensão 

e em apoio; 

- Inicia rapidamente o 

contra-ataque; 

- Desmarca-se 

rapidamente (ocupando 

racionalmente o campo); 

- Fintas e mudanças de 

direção; 

- Interceção. 

Tal como referido no balanço da 1ª UE desta etapa todos 
os alunos já realizam com correção o remate em apoio e 
em suspensão. Com o aluno que tinha mais dificuldades 

(Diogo) nesta competência, sobretudo no remate em 
suspensão com pouco tempo de salto, procurei intervir 

junto do mesmo de forma a corrigir os seus erros e 
potenciar o seu salto. Neste sentido, ao longo das aulas 
que lecionava esta matéria cheguei a orientar exercícios 
analíticos de melhoria de remate para este aluno. Outra 

estratégia aplicada foi o facto de colocar por vezes o aluno 
no exterior a observar a correta execução dos colegas 

onde referia ao mesmo as componentes críticas do gesto 
técnico. Considero que estas estratégias foram uma mais-
valia para o processo de ensino-aprendizagem do aluno e 
que o mesmo conseguiu melhorar significativamente nesta 

competência. 

André Victorino 
Aureo Andrade 
Diogo Barreto 

Edivaldo Andrade 
Hugo Cussina 
Rui António 
Simão José 

Telmo Martins 
Ricardo Aranda 

Volodymyr Senyk 
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Os alunos deste grupo são muito competitivos e estão 
constantemente à procura de alcançar o objetivo do jogo e 

desta forma iniciam logo o CA e estão sempre em 
movimento no ataque de forma a desmarcar-se e criar 

linhas de passe com os colegas. 
Ao longo da etapa transmiti muitos FB ao nível da 

ocupação racional do espaço, porque os alunos tinham 
dificuldades sobretudo na 1ª UE em ocupar o campo em 
largura e profundidade, estando por vezes dois ou mais 

jogadores na mesma linha da bola. 
A defesa individual continuou a ser utilizada 

predominantemente nesta etapa para que os alunos 
consolidassem todas as competências defensivas, ao nível 
do enquadramento com o adversário e a sua baliza, mas 

sobretudo para que conseguissem intercetar a bola, o que 
foi conseguido ao longo de toda a etapa, com os alunos a 

dissuadir os colegas da equipa adversária para intercetar a 
bola. 

As defesas zonais foram utilizadas durante pouco tempo 
nas sessões, em que apenas eram realizadas na parte final 

das situações de jogo. Desta forma, foi mais difícil 
promover o trabalho de fintas e mudanças de direção, 

aspeto que devo ter em atenção na próxima etapa. O único 
aluno que cumpre todas as competências é Telmo por ser 

atleta federado na modalidade. 

Nível Médio 

Concluir I 

- Remata em salto; 

- Passe e receção em 

corrida; 

- Receção e remate em 

salto; 

GR:  

- Inicia contra-ataque. 

A aluna Bárbara no início desta etapa estava no grupo de 
nível dos casos críticos mas ainda durante a 1ª EU foi 

incluída neste grupo devido às competências que 
apresentou. 

As alunas deste grupo conseguem rematar em salto sem 
dificuldades quando estão sem oposição. Porém, quando 

têm oposição em situações de jogo as mesmas têm 
algumas dificuldades em enquadrar-se com a baliza, o que 

foi necessário trabalhar. Foi necessário referir que as 
alunas deviam procurar o espaço entre as defesas, sem 
rematar por cima das mesmas, aspeto que conseguiram 
melhorar e desta forma foi possível iniciar o trabalho de 

receção e remate em salto. Nesta competência as alunas 
apresentam ainda algumas dificuldades porque logo que 

recebem a bola não se enquadram com a baliza adversária 
e desta forma não conseguem rematar, aspeto que devo 
procurar melhorar com as alunas na etapa seguinte. No 

remate as alunas Soraia e Bárbara por vezes rematam em 
apoio e após transmitir FB para que saltassem, as mesmas 
chegaram a referir que lhes “aborrecia” saltar e apesar de 

terem esta competência adquirida não realizam muitas 
vezes aspeto que devo ter atenção no futuro. 

Quando desempenham as funções de guarda-redes estas 
alunas conseguem enquadrar-se com a bola e iniciam 

rapidamente o CA mas com algumas falhas ainda ao nível 
do passe, sobretudo quando as colegas estão muito 

distantes. 

Bárbara Costa 
Catarina Gonçalves 

Domingas Bartolomeu 
Edmara Bartolomeu 

Jéssica Almeida 
Melissa Almeida 
Raquel Gomes 
Soraia Carvalho 

Casos Críticos Iniciar PI Os alunos deste grupo apesar de terem melhorado ao 
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Ana Nunes 
Cátia Santos 

Diana Marques 
Diogo Almeida 
Diogo Correia 
Diogo Martins 

Débora Pinheiro 
Elena Salin 
Jean Santos 

Jéssica Moreira 
João Bernardo 

- Desmarca-se; 

- Acompanhamento do 

adversário; 

- Atitude defensiva 

quando equipa perde a 

bola; 

 

Continuar PI 

- Escolhe quando passar, 

rematar, driblar; 

- Atitude defensiva 

quando equipa perde a 

bola; 

- Tenta intercetar; 

- Impede ou dificulta a 
progressão do adversário; 

longo desta etapa a desmarcação, oferecendo por vezes 
linhas de passe ao portador da bola, continuam a 

apresentar algumas dificuldades a este nível. Continuam a 
aproximar-se demasiado do portador da bola, após 

passarem a bola e ficam por diversas vezes quietos no 
mesmo sitio. 

Como referido no balanço da 1ª UE desta etapa os alunos 
já adquiriram competências ao nível do acompanhamento 

do adversário, mas apresentavam algumas dificuldades em 
colocar-se entre o adversário e a sua baliza, aspeto que foi 

trabalhado e melhorado na 2ª UE. 
Todos os alunos já conseguem ter uma atitude defensiva 
(também devido a algumas dificuldades dos atacantes em 

se desmarcar e procurar o espaço livre) quando a sua 
equipa perde a posse da bola e tentam intercetar a mesma, 

sobretudo os alunos Jean, Elena e João. 
Os alunos Diana, Debora, Diogo Almeida e Correia 

continuam a apresentar muitas dificuldades quando a sua 
equipa esta na posse da bola, sem conseguir observar a 

situação de jogo e optar por rematar se têm a baliza ao seu 
alcance, passar a um colega desmarcado ou driblar em 

direção à baliza visando a finalização. A aluna Debora até 
fica “nervosa” quando recebe a bola e por vezes até a 

lança para fora ou para a equipa adversária. 
A nível defensivo os alunos ainda não conseguiram adquirir 

a competência de impedir ou dificultar a progressão e 
receção da bola do seu adversário direto sem adotar a 
posição base defensiva e cruzam muitas vezes os pés, 
sem os manter apoiados durante os deslocamentos. Os 
alunos Jean e João já apresentam competências a este 

nível e devem ser enquadrados no grupo de nível médio na 
próxima etapa. Estes dois alunos melhoraram as suas 

competências, sobretudo ao nível da manipulação de bola. 

Tabela 2 - Objetivos Prognosticados e Alcançados no Andebol 

 

1.5.2 Atletismo 

 

Grupos de Nível 
Objetivos 

Prognosticados 
Objetivos Alcançados 

Nível Superior Concluir PE 

Corridas: 

Estafeta 4x50m com 

testemunho; 

 

Iniciar E 

Corridas: 50m com 

partida em 4 apoios; 

Saltos em altura: 

Técnica de Fosbury Flop; 

Lançamentos: Lança 

Durante esta etapa optei por consolidar parte do nível 
elementar trabalhando as corridas de estafetas com 
testemunho. Este trabalho foi predominantemente 
realizado no pavilhão. Contudo, juntamente com o 

orientador percebi que o mesmo devia ser trabalhado no 
exterior para que os alunos atingissem os objetivos 

prognosticados. Assim, realizei na 2 UE este trabalho no 
exterior e considero que este grupo de alunos já consegue 

realizar corretamente as técnicas de transmissão mas 
ainda têm algumas dificuldades em realizá-las à máxima 
velocidade, aspeto que devo ter em atenção na próxima 

André Victorino 
Aureo Andrade 
Diogo Barreto 

Edivaldo Andrade 
Hugo Cussina 

Ricardo Aranda 
Rui António 
Simão José 

Telmo Martins 
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bola com pega correta. etapa. 
Na 1 UE foram relembradas as partidas em três e quatro 
apoios mas durante pouco tempo nas sessões. Assim, 
apenas na 2 UE os alunos trabalharam no exterior (nas 
pistas) a corrida com partidas em quatro apoios. Numa 
fase inicial estes alunos tinham alguma dificuldade na 

elevação da bacia e avanço ligeiro dos ombros, 
principalmente o aluno André, Barreto e Telmo. 

No que diz respeito ao salto em altura e como estes alunos 
já realizam com correção o salto utilizando a técnica de 

tesoura, trabalhei ao longo desta etapa a técnica de 
fosbury flop. Desta forma, optei por realizar com os alunos 
algumas progressões para que melhorassem a sua corrida 
de balanço (contagem dos apoios), chamada (impulsão), 
transposição (envolver a fasquia com o membro superior 
mais avançado) e queda (cair sobre o colchão apoiando 
em primeiro lugar a cintura escapular e controlar a queda 

com ajuda dos membros superiores). Desta forma, 
considero que estes alunos conseguiram evoluir ao longo 

das aulas a este nível, através das progressões realizadas. 
Ao nível dos lançamentos posso afirmar que todos os 

alunos conseguiram alcançar os objetivos prognosticados. 

Nível Médio 

Iniciar PE 

Corridas: 40 a 60m 

partida com três apoios; 

Salto em altura: Técnica 

de Fosbury Flop. 

 

Concluir PE 

Corridas: 

Estafeta 4x50m com 

testemunho; 

Lançamentos: Lança o 

peso 3,4kg de costas com 

rotação do tronco sem 

balanços; 

Na 1 UE procurei consolidar o trabalho que já tinha sido 
iniciado na etapa anterior. Desta forma, comecei por 

trabalhar com este grupo de nível as corridas com partidas 
em três apoios. Inicialmente, os alunos deste grupo tinham 

muitas dificuldades em iniciar a prova o mais rápido 
possível, onde apresentavam muitas dificuldades na 

partida, sem impulsionar com força o membro inferior de 
trás, assim como o da frente (mais ativo). Ao longo das 

aulas das duas UE os alunos conseguiram melhorar estas 
competências e já conseguem realizar a partida com o 

olhar dirigido para a frente/baixo. 
No salto em altura durante a 1 UE trabalhei com estes 
alunos algumas progressões para que melhorassem a 

corrida de balanço, em que as últimas passadas deviam 
ser realizadas em curva e melhorar a colocação do último 

pé de apoio para ultrapassar a fasquia. Este trabalho 
continuou a ser realizado na 2 UE onde considero que os 
alunos conseguiram melhorar significativamente os seus 

saltos à exceção dos alunos Bárbara e João que não 
conseguem lançar os membros inferiores para cima e os 
ombros para trás, ao mesmo tempo que elevam a anca.  

Nas corridas de estafetas trabalhei com os alunos as 
técnicas de transmissão do testemunho, onde 

apresentaram inicialmente muitas dificuldades em distinguir 
e realizar corretamente ambas as técnicas. No fim desta 

etapa considero que todos os alunos já realizam e 
conhecem as técnicas de transmissão mas as mesmas 

continuam a ser realizadas sem segurança e sem 
velocidade máxima, aspeto a trabalhar na próxima etapa. 
No lançamento do peso sem balanço, todos os alunos já 

conseguem estender energicamente o membro inferior livre 

Bárbara Costa 
Catarina Gonçalves 

Domingas Bartolomeu 
Edmara Bartolomeu  

Elena Salin 
Jean Santos 

Jéssica Almeida 
João Bernardo 

Melissa Almeida 
Raquel Gomes  
Soraia Carvalho 

Volodymyr Senyk 
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para trás e iniciar o movimento de translação no sentido do 
lançamento, pelo que na próxima etapa será necessário 

iniciar o lançamento com balanço. 
O aluno Senyk apresenta mais competências que os 

restantes colegas e deve ser integrado no grupo superior 
na próxima etapa. 

Casos Críticos 

Concluir I 

Salto em altura: Técnica 

de tesoura; 

 

Iniciar PE 

Corridas: 40 a 60m 

partida com três apoios; 

Lançamentos: Lança o 

peso 3,4kg de costas com 

rotação do tronco sem 

balanços; 

 

Durante a 1 UE estes alunos trabalharam a técnica de 
tesoura no salto em altura. Contudo, ao longo da 2 UE foi 
necessário continuar a trabalhar com estes alunos a esta 
técnica para que os mesmos melhorassem a chamada 
(impulsão), transposição (com a elevação dos membros 

inferiores ao mesmo tempo que elevam a anca). Considero 
que estes alunos conseguiram melhorar as suas 

execuções e até a aluna Diana já realiza o salto depois de 
trabalhar algumas progressões sobre uma corda no solo. 

Nas corridas de velocidade os alunos conseguiram 
melhorar significativamente da 1 UE para a 2 UE, onde 

estavam mais concentrados e reagiam mais rápido ao sinal 
de partida. Também compreenderam a necessidade de 

impulsionar com força o pé mais atrás e já têm a 
preocupação de dirigir o olhar para a frente/baixo. 

Após a partida os alunos demoram muito tempo para 
manter o tronco na vertical, já conseguem apoiar os pés 
pela zona anterior de forma ativa mas não mantêm os 

membros superiores soltos e coordenados com os 
membros inferiores, aspeto que deve continuar a ser 

trabalhado. 
Ao nível do lançamento do peso sem balanço os alunos 
deste grupo conseguiram nesta etapa melhorar as suas 
competências ao nível da rotação e avanço da bacia do 

lado da mão que tem o peso, com extensão total das 
pernas e do braço que lança. Contudo apresentam 

algumas dificuldades em empurrar o peso para cima 
sobretudo as alunas Diana e Debora. Todos os alunos já 
conseguem manter o cotovelo afastado em relação ao 

tronco, mas por vezes não colocam em prática esta 
competência. 

Ana Nunes 
Cátia Santos 

Diana Marques 
Diogo Almeida 
Diogo Correia 
Diogo Martins 

Débora Pinheiro 
Jéssica Moreira 

 

Tabela 3 - Objetivos Prognosticados e Alcançados no Atletismo 

 

1.5.3 Basquetebol 

 

Grupos de Nível 
Objetivos 

Prognosticados 
Objetivos Alcançados 

Nível Superior Concluir E 

- Ressalto ofensivo; 

- Em exercício, mudanças 

entre as pernas e por trás 

das costas; 

 

Iniciar PA 

Na 1 UE foi necessário concluir o nível elementar, 
trabalhando o ressalto ofensivo. Todos os alunos deste 

grupo já procuram recuperar a posse da bola sempre que 
há lançamento. Todos os alunos já realizam drible de 

progressão com mudanças entre as pernas e por trás das 
costas. 

Ainda durante a 1 UE os alunos compreenderam os 
conceitos de desmarcação e ocupação racional do espaço, 

André Victorino 
Aureo Andrade 
Diogo Barreto 

Edivaldo Andrade 
Hugo Cussina 

Ricardo Aranda 
Rui António 
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Simão José 
Telmo Martins 

- Desmarca-se e ocupa 

racionalmente o espaço 

5x5; 

- Participa no ressalto e 

se ganha a bola lança ou 

passa com oportunidade; 

- Se ultrapassado por 

adversário recupera; 

- Ajuda companheiro 
ultrapassado. 

mas continuam a apresentar muitas dificuldades em 
cumprir as regras do jogo, sobretudo ao nível das faltas 

(agarrar, puxar e empurrar os adversários) onde foi 
necessário intervir várias vezes interrompendo a prática, 

diferenciando o basquetebol das restantes matérias 
coletivas. 

Na 2 UE foi necessário continuar a trabalhar o ressalto 
ofensivo para que todos os alunos participem no mesmo de 
forma a recuperar a posse de bola para voltar a lançar ou 

passar a um colega numa posição mais favorável. 
Nas situações de jogo durante a 1 UE e início da 2 UE os 

alunos realizaram defesa individual (HxH) para que quando 
fossem ultrapassados por um adversário recuperassem, 
aspeto que foi conseguido. Posteriormente, comecei a 

abordar a defesa à zona devido às capacidades que estes 
alunos já apresentam e de forma a promover mais a ajuda 

entre os defesas, sobretudo quando um companheiro é 
ultrapassado, o que deve ser muito mais trabalhado. 

O aluno com mais dificuldades deste grupo é o Telmo 
porque sempre que recebe a bola realiza um passo a mais 

e utiliza o contacto físico para defender os adversários 
(devido à prática da modalidade de andebol), aspeto que 

devo ter em atenção na próxima etapa. 
O aluno Hugo por ser um atleta federado foi uma mais-

valia para algumas demonstrações e para orientação por 
vezes das situações de jogo deste grupo. 

Nível Médio 

Concluir I 

- Participa no ressalto; 

 

Iniciar PE 

- Aclara em corte para o 

cesto; 

- Lançamento na 

passada; 

- Liberta-se do defensor 

para finalizar ou passar; 

- Dificulta drible, passe e 

lançamento; 

- Posição defensiva 

básica; 

- Arranque em drible; 

- Drible de proteção. 

 

Na 1 UE foi trabalhado inicialmente o ressalto, 
demonstrando a necessidade de procurar manter a posse 

da bola após um lançamento falhado de um colega, de 
forma a criar nova possibilidade de finalização. De igual 

forma mas no ressalto defensivo demonstrei que é 
necessário procurar recuperar a bola para impedir que a 
equipa adversária realize um novo lançamento e iniciar 

rapidamente o contra-ataque. Os alunos compreenderam 
ambas as situações mas realizam poucas vezes o 

solicitado, à exceção das alunas Catarina, Domingas, 
Edmara e Soraia que estão sempre a procura de recuperar 

a posse de bola, participando sempre nos ressaltos. 
Os alunos deste grupo já adquiriram e compreenderam a 

necessidade de cortar para o cesto. Desta forma, realizam 
a desmarcação das duas maneiras possíveis, pela frente 

ou pelas costas do defensor. 
No lançamento na passada foi necessário promover um 
trabalho mais analítico para este gesto técnico, em que 

todos os alunos já compreenderam a necessidade de dirigir 
o olhar para o cesto e de elevar o joelho do lado do 

membro superior lançador após a impulsão e já sabem a 
técnica de lançamento do lado direito e do lado esquerdo, 
mas não o colocam em prática sobretudo nas situações de 

jogo, onde estão apenas preocupados em lançar de 
qualquer maneira para conseguir obter pontos, aspeto que 

devo ter em atenção no futuro. 
Todos os alunos apresentam competências ao nível do 

Bárbara Costa 
Catarina Gonçalves 

Domingas Bartolomeu 
Edmara Bartolomeu 

Jean Santos 
Jéssica Almeida 
Melissa Almeida 
Raquel Gomes 
Soraia Carvalho 

Volodymyr Senyk 
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arranque em drible, já procuram libertar-se do seu defensor 
para lançar ou passar a um colega desmarcado e realizam, 
embora por poucas vezes, um drible de proteção da bola. 

Na defesa têm ainda algumas dificuldades em realizar uma 
posição básica defensiva, mas já procuram dificultar o 

drible, passe e lançamento dos adversários. 
O aluno Senyk durante esta etapa apresentou mais 

capacidades que os restantes e conseguiu consolidar 
todos os objetivos, pelo que deve ser integrado no grupo 

superior na próxima etapa. 

Casos Críticos 

Continuar PI 

- Desmarca-se; 

- Paragens e rotações 1 

apoio; 

- Lançamento parado; 

 

Concluir I 

- Escolhe quando passar, 

lançar, driblar; 

- Desmarca-se; 

- Atitude defensiva 

quando a equipa perde a 

bola; 

- Participa no ressalto; 

- Paragens e rotações a 

um apoio; 

- Drible de progressão 

com mudança de mão. 

 

Este grupo de alunos continua a apresentar algumas 
dificuldades ao nível da desmarcação, onde continuam a 

movimentar-se pouco e devagar para os espaços livres ou 
para o cesto da equipa adversária. 

A maioria dos alunos já consegue realizar paragens a um 
ou dois tempos e rotação, deslocando o mesmo pé, uma 
ou mais vezes em qualquer direção. As alunas Diana e 

Debora continuam a apresentar muitas dificuldades a este 
nível como na 1 UE. 

Ao nível do lançamento parado, em apoio, os alunos 
melhoraram ao longo desta etapa o seu enquadramento 

com o cesto, já conseguem fletir as pernas, seguram a bola 
com as duas mãos ao nível da cabeça, mas ainda 

apresentam dificuldades ao nível do avanço ligeiro do pé 
do lado da mão que lança e na extensão simultânea do 

braço e tronco (aspetos trabalhados na 2 UE). 
Nesta etapa os alunos apresentaram algumas 

competências ao nível da tomada de decisão, sabendo 
quando deviam passar, lançar ou driblar, à exceção das 

alunas Diana e Debora que apresentam mais dificuldades 
que os restantes. 

Ao nível do ressalto os alunos procuram recuperar a bola 
junto ao cesto e têm a noção que devem antecipar-se aos 
adversários mas esta situação verifica-se poucas vezes. 
Ao longo desta etapa foi possível trabalhar e consolidar 

com este grupo de alunos o drible com mudança de mão. 
A aluna Elena conseguiu alcançar todos os objetivos 

prognosticados pelo que deve integrar o grupo de nível 
médio na próxima etapa. 

Ana Nunes 
Cátia Santos 

Diana Marques 
Diogo Almeida 
Diogo Correia 
Diogo Martins 

Débora Pinheiro 
Elena Salin 

João Bernardo 
Jéssica Moreira 

Tabela 4 - Objetivos Prognosticados e Alcançados no Basquetebol 

 

1.5.4 Dança 

 

Grupos de Nível 
Objetivos 

Prognosticados 
Objetivos Alcançados 

 Iniciar PE 

Aeróbica: 

- Marcha; 

- Corrida; 

- Step-touch 

Na Dança procurei consolidar o trabalho realizado na etapa 
anterior durante a 1 UE e na 2 UE abordava a aeróbica. 
Assim, na 1 UE os alunos realizaram os passos que já 
tinham aprendido na etapa anterior e no cha-cha-cha 

aprenderam a realizar a volta da mulher e a volta dos dois. 

Todos os alunos 
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- Grape-vine; 

Cha-cha-cha: 

- Volta da mulher; 

- Volta dos dois; 

Regadinho: 

- Marcha; 

- Passo de passeio; 

- Passo saltado; 

- Voltas e Troca de par; 

No regadinho os passos continuaram a ser os mesmos de 
forma a consolidá-los. Posso concluir que a maioria dos 
alunos já adquiriram todas as competências no cha-cha-

cha e regadinho, conseguindo realizar com correção todos 
os passos, onde apenas foi necessário corrigir pormenores 
aos alunos com mais dificuldades, ao nível da transferência 

do peso do corpo e de alguns passos muito amplos, 
dificultando mais as suas ações. 

Na 2 UE devido às alterações aos planos de aula 
(descritas no ponto 1.3 Alterações) não foi possível abordar 

os passos da de aeróbica que deve ser trabalhar na 
próxima etapa na 1 UE. 

Tabela 5 - Objetivos Prognosticados e Alcançados na Dança 

 

1.5.5 Futebol 

 

Grupos de Nível 
Objetivos 

Prognosticados 
Objetivos Alcançados 

Nível Superior 

Iniciar PA 

- Devolve a bola para a 

frente do companheiro; 

- Pressiona; 

- Remate de cabeça; 

- Passa rasteiro ou alto; 

- Drible. 

 

O problema verificado na 1 UE dos alunos serem 
“individualistas” foram corrigidos na 2 UE através de jogos 

condicionados onde os alunos apenas podiam dar dois 
toques na bola, para que os alunos observem melhor as 
situações de jogo para tomar a decisão mais adequada 

cooperando mais com os companheiros de equipa. Assim, 
os alunos devolvem a bola para a frente do companheiro e 
realizam apenas drible quando a situação de jogo o exige, 

fazendo a ação atacante mais adequada e a leitura do 
jogo. 

Ao nível da pressão ao adversário os alunos conseguiram 
ao longo desta etapa marcar o jogador em posse da bola e 

colocam-se entre o adversário e a sua baliza. 
No ataque este grupo de alunos consegue passar a bola 

rasteira ou alta, mas os alunos Barreto e Hugo apresentam 
mais dificuldades que os restantes. Ao nível do remate de 

cabeça os alunos conseguiram melhorar as suas 
competências ao longo desta etapa, impulsionando o corpo 
na vertical com auxílio dos membros superiores e fixam os 
ombros e movimentam rapidamente a cabeça na direção 

da bola. Contudo, os alunos Ricardo, Telmo, Barreto, 
André e Hugo apresentam ainda algumas dificuldades em 

cabecear a bola na zona média ou superior com a testa, no 
ponto mais alto da impulsão, aspeto que deve ser 

melhorado na próxima etapa. 

André Victorino 
Aureo Andrade 
Diogo Barreto 

Edivaldo Andrade 
Hugo Cussina 

Ricardo Aranda 
Rui António 
Simão José 

Telmo Martins 

Nível Médio Concluir E 

- Escolhe quando passar, 

rematar, driblar; 

- Condução; 

- Conhece as regras das 

faltas e reposição da bola. 

GR: 

Na 1 UE foi necessário trabalhar com este grupo de alunos 
a receção da bola, observando a trajetória da mesma e 

dominando perto de si por relaxamento da zona de 
contacto. Assim, com esta competência dominada os 

alunos podiam observar a situação de jogo e optar por 
rematar se estivessem em posição de vantagem e 

tivessem a baliza ao seu alcance, passar a um colega em 

Catarina Gonçalves 
Domingas Bartolomeu 
Edmara Bartolomeu 

Jean Santos 
João Bernardo 

Jéssica Almeida 
Jéssica Moreira 
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Melissa Almeida 
Raquel Gomes 

 Soraia Carvalho 
Volodymyr Senyk 

- Passa a desmarcado; situação de poder receber ou conduzir a bola para a frente. 
Considero que todos os alunos consolidaram esta 

competência ao longo das duas UE. 
Na 1 UE os alunos apresentavam dificuldades ao nível da 
condução de bola, sobretudo em manter a bola controlada 
junto ao pé condutor, na inclinação do tronco ligeiramente 
à frente e no facto de não conseguirem centrar o olhar no 

espaço de jogo, mas sim na bola, competências que foram 
trabalhadas e melhoradas pelos alunos na 2 UE. 

Os alunos deste grupo quando desempenham a função de 
guarda-redes procuram passar rapidamente a um colega 

desmarcado. 
Ao longo desta etapa considero que todos os alunos deste 
grupo ficaram a conhecer as regras das faltas e reposição 

da bola. 
O aluno Senyk deverá ser integrado no grupo superior na 

próxima etapa. 

Casos Críticos 

Concluir I 

- Desmarca-se; 

- Atitude defensiva 

quando perde a bola; 

 

Iniciar PE 

- Enquadra-se 

ofensivamente; 

- Marca adversário; 

- Remate; 

GR: 

- Enquadra-se. 

 

À semelhança do que acontece com os outros JDC os 
alunos deste grupo de nível continuam a apresentar muitas 

dificuldades ao nível da desmarcação e em manter uma 
atitude defensiva quando a equipa perde a posse da bola, 
aspetos que foram trabalhados na 1 UE juntamente com o 

enquadramento ofensivo com a baliza da equipa 
adversária. 

Na 2 UE foi necessário consolidar estas competências e 
trabalhar a marcação individual do adversário mesmo sem 

bola. Contudo, este grupo de alunos ainda apresenta 
dificuldades em aumentar a pressão à medida que a bola 

se aproxima do seu adversário direto. 
Ao nível do remate os alunos já conseguem colocar o pé 
de apoio ao da bola e dirigir o olhar para a baliza, mas 

apresentam dificuldades em realizar uma ligeira flexão do 
membro inferior.  

Quando os alunos deste grupo de nível desempenharam a 
função de guarda-redes conseguiram evoluir as suas 

competências, conseguindo enquadrar-se com a bola para 
impedir o golo. 

Ana Nunes 
Bárbara Costa 
Cátia Santos 

Diana Marques 
Diogo Almeida 
Diogo Correia 
Diogo Martins 

Débora Pinheiro 
Elena Salin 

Tabela 6 - Objetivos Prognosticados e Alcançados no Futebol 

 

1.5.6 Ginástica de Solo 

 

Grupos de Nível 
Objetivos 

Prognosticados 
Objetivos Alcançados 

Nível Superior Concluir E 

- Pino de braços seguido 

de cambalhota à frente; 

- Cambalhota a 

retaguarda pernas juntas 

estendidas; 

- Roda; 

Na 1 UE foi necessário consolidar com os alunos o pino de 
braços seguido de cambalhota à frente porque todos os 

alunos deste grupo já realizavam o mesmo no espaldar e 
com ajuda de um colega. Na 2 UE foi necessário trabalhar 
para que os alunos conseguissem realizar o pino apoiando 

as mãos à largura dos ombros e longe dos pés mas 
continuam com algumas dificuldades em alinhar e manter 

André Victorino 
Aureo Andrade 

Catarina Gonçalves 
Domingas Bartolomeu 

Edivaldo Andrade 
Hugo Cussina 

Ricardo Aranda 
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Rui António 
Simão José 

Telmo Martins 

- P. flexibilidade – Ponte; 

- Rodada; 

- Cambalhota a 
retaguarda com pino. 

em tonicidade todos os segmentos corporais sobretudo os 
alunos Edivaldo, Ricardo e Telmo. 

Na 1 UE os alunos apresentavam muitas dificuldades em 
realizar a ponte porque não conseguiam manter os 

membros superiores e inferiores em extensão e unidos, 
competência que considero que os alunos conseguiram 

melhorar e já realizam a ponte com os ombros na vertical 
dos apoios e com a bacia elevada. 

Na roda os alunos conseguiram melhorar as suas 
competências na 2 UE e já conseguem passar a bacia na 

vertical com os membros inferiores estendidos e bem 
afastados. 

Ao nível da cambalhota à retaguarda com as pernas juntas 
e estendidas todos os alunos deste grupo conseguem 

realizar o elemento gímnico sem dificuldades. Contudo, na 
cambalhota a retaguarda com pino alguns alunos (Telmo, 

Catarina, André) apresentam dificuldades porque não 
conseguem efetuar a abertura do ângulo tronco-membros 

inferiores quando os mesmos passam pela cabeça e assim 
não conseguem um completo alinhamento corporal. 

Com este grupo de alunos tive a preocupação de ensinar 
as ajudas para que os mesmos pudessem trabalhar 

autonomamente. 

Nível Médio 

Iniciar PE 

- Cambalhota à frente 

com pernas afastadas; 

- Cambalhota à 

retaguarda com pernas 

afastadas; 

- Cambalhota saltada. 

Na 1 UE foi necessário consolidar com este grupo o nível 
introdutório. De seguida, foram trabalhadas as 

cambalhotas à frente e atrás com os membros inferiores 
afastados. Durante a 1 UE os alunos não conseguiram 

melhorar as suas competências a esse nível, pelo que foi 
necessário continuar a abordar estes elementos gímnicos 

na 2 UE e recorrer a uma folha com as progressões.  
As alunas deste grupo realizaram as progressões da folha 
e considero que conseguiram melhorar significativamente 

as suas competências, demonstrando a mais-valia do 
documento com as progressões de aprendizagem. 

Na 2 UE foi ainda necessário trabalhar a cambalhota 
saltada em que as alunas apresentavam inicialmente 
algumas dificuldades ao nível do voo, com o corpo 

ligeiramente fletido para a frente, mas após as sessões 
desta etapa posso concluir que todas as alunas já realizam 

este elemento gímnico realizando uma chamada a pés 
juntos e conseguem engrupar quando contactam com o 

solo. 
As alunas Melissa e Elena são as que apresentam mais 
dificuldades neste grupo de nível, sobretudo ao nível das 

cambalhotas mas considero que ambas possuem 
competências suficientes para continuar neste grupo de 

nível na próxima etapa. 

Bárbara Costa 
Edmara Bartolomeu 

Elena Salin 
Jéssica Almeida 
Jéssica Moreira 
Melissa Almeida 
Raquel Gomes 
Soraia Carvalho 

Casos Críticos Iniciar PI Com este grupo de nível trabalhei ao longo desta etapa os 
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Ana Nunes 
Cátia Santos 

Diana Marques 
Diogo Almeida 
Diogo Barreto 
Diogo Correia 
Diogo Martins 

Débora Pinheiro 
Jean Santos 

João Bernardo 
Volodymyr Senyk 

- Cambalhota à frente 

engrupada; 

- Cambahota à 

retaguarda; 

 

Concluir I 

- P. flexibilidade – vela ou 

mão no chão; 

- Sobe para pino no 

espaldar seguido de 

cambalhota à frente. 

- Pino de cabeça. 

 

elementos gímnicos que apresentam mais dificuldades, 
sobretudo as cambalhotas. Desta forma, constrói um 
documento no início da etapa com as progressões de 

aprendizagem para ambos os elementos gímnicos (Anexo 
1). Considero que este documento foi eficaz em que 

apenas os alunos Diana, Debora e Diogo Almeida ainda 
não realizam os elementos com correção. 

Ao longo da 1 UE trabalhei a vela com os alunos e todos 
realizam a mesma, uns com mais dificuldades do que os 

outros. 
Na 2 UE foi necessário trabalhar o pino de cabeça, onde 

todos os alunos conseguiram realizar o mesmo com ajuda. 
Os alunos Ana, Barreto, Senyk e Jean já realizam sem 

auxílio de nenhum colega. 
No pino de braços no espaldar os alunos conseguiram 
melhorar as suas competências colocando as mãos no 

solo à largura dos ombros, os dedos bem afastados mas 
ainda não conseguem alinhar e realizar uma correta 

extensão de braços e pernas, aspeto que devo ter em 
atenção na próxima etapa. As alunas Cátia, Diana, Debora 

não realizam o mesmo porque alegam ter medo e já se 
terem magoado em anos anteriores. Apesar de insistir e 

tentar ajudar estas alunas não consegui ter êxito apesar de 
utilizar diversas estratégias, aspeto que deve requerer a 

minha atenção para que possam encontrar outras 
estratégias. 

Tabela 7 - Objetivos Prognosticados e Alcançados na Ginástica de Solo 

 

1.5.7 Ginástica de Aparelhos 

 

Grupos de Nível 
Objetivos 

Prognosticados 
Objetivos Alcançados 

Nível Superior Concluir PE 

Mini: Pirueta esquerda e 

direita; 

 

Concluir E 

Plinto: Salto entre mãos 

e Roda no plinto 

transversal; 

Mini: ¾ mortal engrupado 

com ajuda; 

¼ mortal atrás; 

Trave: Entrada a um pé; 

Pivot com balanço de 1 

perna; 

Barra: Meia volta em 
apoio; rolamento à frente 
seguido de balanços; 
Sarilho. 

Na 1 UE foi necessário trabalhar uma competência de 
parte do nível elementar, a pirueta para a esquerda e 

direita porque os alunos ainda não realizavam a mesma 
com o corpo em completa extensão e em tonicidade. 

Considero que os alunos conseguiram melhorar as suas 
competências a este nível mas na 2 UE ainda foi 

necessário trabalhar este salto. 
Na trave todos os alunos consolidaram logo na 1 UE os 

objetivos prognosticados. 
No plinto todos os alunos conseguem realizar com 

correção o salto entre mãos e a roda, à exceção dos 
alunos André e Telmo que têm dificuldades em realizar 
sobre si próprio uma roda com o corpo em extensão. 

No mini trampolim todos os alunos realizam ¾ de mortal 
engrupado com ajuda e sem ajuda. Contudo, no ¼ de 
mortal atrás necessitam ainda de ajuda para realizar o 

mesmo. 
Na barra os alunos realizam a meia volta em apoio e os 

André Victorino 
Aureo Andrade 

Edivaldo Andrade 
Hugo Cussina 

Ricardo Aranda 
Rui António 
Simão José 

Telmo Martins 
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rolamentos à frente mas a maioria dos alunos ainda tem 
alguma dificuldade em realizar de seguida os balanços. 

No sarilho apenas os alunos Aureo, Hugo e Simão 
realizam com correção, porque os restantes continuam 

com dificuldades em efetuar a rotação à frente com 
afastamento das pernas, aproveitando o movimento de 

descida para subir, aspeto que devo ter atenção na 
próxima etapa. 

Nível Médio 
Concluir I 

Mini: Salto com meia 

pirueta; 

Barra: Balanço atrás à 

frente com saída 

equilibrada retaguarda; 

Balanços laterais com 

mudança sucessiva de 

pegas, percorrendo 

lateralmente a barra; 

 

Iniciar PE 

Plinto: Salto eixo no 

plinto transversal; 

Mini: Carpa pernas 

afastadas; 

Trave: Avião;  

Barra: Balanços laterais 

com mudança de pegas e 

cambiada percorrendo 

lateralmente a barra. 

Todos os alunos deste grupo de nível conseguiram 
consolidar na 1 UE o salto com meia pirueta.  

Na barra os alunos conseguiram melhorar as competências 
nos balanços com saída equilibrada à retaguarda e nos 

balanços laterais com mudança sucessiva de pegas, 
percorrendo lateralmente a barra, à exceção dos alunos 
Bárbara, Barreto, João e Jéssica Moreira. Contudo, os 

alunos não conseguiram melhorar as suas competências 
nos balanços laterais com mudança de pegas e cambiada 

percorrendo lateralmente a barra, aspeto que deve 
continuar a ser trabalhado na próxima etapa. 

No plinto todos os alunos conseguiram melhorar as suas 
competências no salto ao eixo no plinto transversal 

realizando a transposição do aparelho com as penas bem 
afastadas e estendidas e elevam a bacia acima da linha 

dos ombros. 
Ao nível do mini trampolim todos os alunos realizam carpa 

com as pernas afastadas mas alguns alunos realizam 
ainda com erros porque não conseguem estender as 

pernas na sua totalidade (Barreto, Jean, João). 
Na trave todos os alunos realizam sem grandes 

dificuldades o avião, em que as alunas do género feminino 
apresentam mais correção no elemento gímnico do que os 

rapazes. 

Catarina Gonçalves 
Bárbara Costa 
Diogo Barreto 

Domingas Bartolomeu 
Edmara Bartolomeu 

Jean Santos 
João Bernardo 

Jéssica Almeida 
Jéssica Moreira 
Melissa Almeida 
Raquel Gomes 

Casos Críticos 
Iniciar PI 

Barra: Rolamento frente 

partindo de apoio ventral; 

 

Concluir I 

Boque: Salto entre mãos; 

Plinto: Cambalhota à 

frente no plinto 

longitudinal; 

Mini: Salto engrupado; 

Salto com meia pirueta; 

Trave: Salto a pés juntos; 

Barra: Balanço atrás à 
frente com saída 
equilibrada retaguarda; 
Balanços laterais com 
mudança sucessiva de 
pegas, percorrendo 
lateralmente a barra. 

Com este grupo de alunos foi necessário continuar a 
trabalhar na 1 UE competências de parte do nível 

introdutório. Tal como referido no balanço da 1 UE apenas 
os alunos Ana, Elena, Soraia e Senyk realizam com 

correção o rolamento à frente partindo de apoio ventral, 
enquanto os alunos Cátia, Diana, Debora recusam-se a 
fazer e os restantes realizam com muitas dificuldades. 
Neste sentido, na 2 UE apenas os alunos Ana, Elena, 

Soraia e Senyk realizaram o trabalho dos balanços atrás e 
à frente com saída, apresentando algumas dificuldades em 
balançar o corpo em completa extensão. Estes conteúdos 

na barra devem continuar a ser abordados na próxima 
etapa e devo encontrar estratégias para que todos os 

alunos experimentem realizem o trabalho neste aparelho. 
No boque todos os alunos realizam o salto entre mãos à 

exceção das alunas Diana e Debora, que realizaram 
apenas progressões de aprendizagem mas sem grande 

êxito. 
No mini-trampolim todos os alunos realizam salto 

engrupado e salto com meia pirueta, uns com mais 
dificuldades do que os outros (Cátia, Diogos e Debora). 

Ana Nunes 
Cátia Santos 

Diana Marques 
Diogo Almeida 
Diogo Correia 
Diogo Martins 

Débora Pinheiro 
Elena Salin 

Soraia Carvalho 
Volodymyr Senyk 
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Ao nível da trave todos os alunos realizam com correção o 
salto a pés juntos, sendo o aparelho onde este grupo de 

alunos apresenta mais competências.  

Tabela 8 - Objetivos Prognosticados e Alcançados na Ginástica de Aparelhos 

 

1.5.8 Acrobática 

Matéria Todos os alunos 

Ginástica 
acrobática 

Concluir I 

Realizar corretamente todas as figuras do introdutório com: 

- Fluidez; 

- Sincronização; 

- Ligações. 

 

Balanço 

Na primeira aula da 1 UE foi necessário questionar os alunos sobre os seus 
conhecimentos da matéria de acrobática. Neste sentido, verifiquei que muitos dos 

alunos não tinham consolidado nos anos anteriores os conceitos de monte, desmonte, 
base, volante, pegas entre outros e neste sentido criei um documento (Anexo 2) sobre 

esta matéria de forma a auxiliar os alunos no processo de ensino-aprendizagem. 
Tal como referido no balanço da 1 UE desta etapa, considero que os alunos melhoraram 
as suas competências nesta matéria ao longo das aulas porque os alunos conseguem 

respeitar as diferenças de peso, entre o volante e o peso, alternando de funções. A 
maioria dos alunos utiliza as pegas mais indicadas para cada tipo de elemento. Desta 

forma, os alunos conseguiram trabalhar por diversas vezes as diferentes figuras 
ilustradas anteriormente, desempenhando as diferentes funções. 

Esta matéria foi trabalhada durante mais tempo na 2 UE devido ao torneio do “Super 
Turma” e nas últimas aulas os alunos trabalharam os elementos exigidos para a 

competição, nomeadamente 3 figuras a pares e trios, bem como duas pirâmides de 
quatro e seis alunos. A participação dos alunos nesta competição foi bem conseguida 

com todos os professores do GDEF a felicitar a minha turma pela excelente prova. 

Tabela 9 - Objetivos Prognosticados e Alcançados na Ginástica Acrobática 

 

1.5.9 Voleibol 

 

Grupos de Nível 
Objetivos 

Prognosticados 
Objetivos Alcançados 
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Nível Superior 

Concluir E 

- Em exercício remata em 

salto; 

- Em exercício posiciona-

se e defende remate em 

manchete; 

- Realiza com correção 

serviço por cima; 

 

Iniciar PA  

- Posiciona-se, recebe 

serviço com manchete, 

amortece, dirige a bola 

alta para o passador; 

- Como passador, coloca-

se e passa bola favorável; 

- Avisa e defende 

adaptando passe ou 

manchete; 

- Bloco 1 com tempo de 

salto. 

Com estes alunos foi necessário concluir na 1 UE as 
competências do nível elementar em que os alunos 

desenvolveram as suas capacidades a este nível ao longo 
de toda a etapa. No remate em salto conseguiram adquirir 

competências ao nível da chamada a dois pés e 
conseguiram impulsionar o tronco na vertical com a ajuda 

dos braços. No serviço os alunos tinham inicialmente 
muitas dificuldades em executar o batimento de cima para 
baixo mas com o decorrer das aulas conseguiram melhorar 
a este nível e já conseguiram finalizar através da flexão do 

pulso na 2 UE.   
Todos os alunos conseguem posicionar-se corretamente 
para receber a bola em manchete com a participação de 
todo o corpo na sua execução (extensão das pernas é 
acompanhada com uma ligeira elevação dos membros 

superiores). 
Inicialmente, no serviço as principais dificuldades eram ao 

nível da armação do membro superior, sem fletir o 
antebraço sobre o braço à altura da cabeça, puxando-o 
atrás por cima da cabeça, mas considero que os alunos 

melhoraram as suas competências a este nível. 
Ao fim da 1 UE o aluno Telmo tinha algumas dificuldades 
em amortecer a bola e enviá-la para o passador. Contudo, 

o aluno ao longo das aulas da 2 UE desenvolveu essa 
capacidade e melhorou significativamente. 

Este grupo de alunos quando desempenham a função de 
passador consegue passar a bola favorável colocando a 

mesma num colega para que consiga finalizar com êxito o 
ataque. 

A maioria dos alunos avisa e defende a bola antes que caia 
no solo e executam um passe alto ou manchete, de forma 

a iniciar a organização do ataque. 
O bloco foi poucas vezes abordado ao longo desta etapa e 
os alunos apresentam muitas dificuldades a este nível pelo 

que deve continuar a ser abordado na próxima etapa. 

André Victorino 
Aureo Andrade 
Diogo Barreto 

Edivaldo Andrade 
Hugo Cussina 

Ricardo Aranda 
Rui António 
Simão José 

Telmo Martins  

Nível Médio 
Concluir PE 

- Posiciona-se, recebe 

manchete ou passe 

(adapta), direcionando 

para passador; 

- Posiciona-se para 2º 

toque e passa alto para 

companheiro ou coloca 

para o campo adversário; 

 

Iniciar E 

- Serve por cima para 

zona difícil; 

- Em exercício remata em 

salto; 

- Em exercício posiciona-

se e defende remate em 

Na 1 UE foi necessário trabalhar com estes alunos alguns 
conteúdos de parte do nível elementar. Todos os alunos 

deste grupo conseguiram melhorar o seu posicionamento 
para receber a bola e executar um passe alto ou manchete, 
adaptando o tipo de receção de acordo com a trajetória da 

bola.  
Quando estes alunos desempenham a função de passador 

já conseguem finalizar ou colocar a bola em situação 
favorável para que um colega consiga finalizar com êxito o 

ataque. 
Ao nível do serviço por cima a maioria dos alunos deste 

grupo já consegue colocar corretamente os pés afastados 
e orientados para onde querem enviar a bola. Nesta etapa 
também já conseguiram adquirir competências ao nível da 
armação do membro superior mas ainda não o realizam 

corretamente porque muitas vezes não fletem o antebraço 
sobre o braço à altura da cabeça, puxando-o atrás por 

cima da cabeça. 

Catarina Gonçalves 
Domingas Bartolomeu 
Edmara Bartolomeu 

Jean Santos 
João Bernardo 

Jéssica Almeida 
Jéssica Moreira 
Melissa Almeida 
Raquel Gomes 

Volodymyr Senyk 
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manchete; 

- Realiza serviço por 

cima. 

Este grupo de alunos também já consegue realizar em 
exercício remate em salto e conseguem posicionar-se para 

receber em manchete. Contudo, esta situação não se 
verifica muitas vezes porque os alunos ainda não 

conseguem rematar corretamente, com muitas dificuldades 
ao nível da impulsão do tronco na vertical com ajuda dos 
membros superiores, aspeto que devo ter em atenção na 

próxima etapa. 
As alunas Raquel, Jéssica e Melissa já realizam com 

correção estas duas competências e devem ser utilizadas 
na próxima etapa como agentes de ensino para os 

restantes colegas do grupo. 
Os alunos com mais dificuldades são o Jean e o Senyk, 

mas considero que os mesmos evoluíram as suas 
competências ao longo de toda a etapa. 

Casos Críticos 

Concluir I 

- Recebe (cima ou baixo), 

imprimindo à bola 

trajetória alta agarrando-a 

em seguida; 

 

Iniciar PE  

- Conhece as regras das 

violações, 4 toques, 

rotação, pontuação e 

serviço; 

- Posiciona-se e finaliza 

em passe para o espaço 

vazio; 

- Realiza com correção 
passe, manchete e 
serviço por baixo. 

Ao longo desta etapa foi necessário intervir junto deste 
grupo de alunos para que adotassem uma posição 

fundamental, fletindo as pernas ligeiramente. 
Quando realizavam esta posição os alunos conseguiram 
ao longo da 1 UE melhorar o seu enquadramento com a 

bola. Na 2 UE foi necessário continuar a trabalhar com os 
mesmos estas competências para que conseguissem 
receber por cima ou por baixo, imprimindo à bola uma 

trajetória alta (um dos feedbacks mais presentes ao longo 
de toda a etapa). 

Ao longo das duas UE insisti com os alunos para que 
estudassem e refletissem sobre as regras do jogo. Tal 

como na 1 UE utilizei o questionamento para perceber se 
os alunos sabiam as regras das violações, 4 toques, 

rotação, pontuação e serviço, onde considero que todos os 
alunos adquiriram competências a esse nível. 

Os alunos já têm a preocupação de posicionar-se para 
finalizar em passe e procuram colocar a bola no campo 

contrário rapidamente no espaço vazio de forma a dificultar 
a ação dos adversários. 

Na competência de realizar com correção passe, manchete 
e serviço por baixo os alunos ainda não conseguiram 

adquirir todas os conteúdos a este nível, em que a maioria 
apresenta muitas dificuldades na manchete em afastar os 
braços do tronco e não conseguem participar com todo o 

corpo na execução do gesto técnico. No passe alto 
conseguem colocar as mãos com os dedos bem afastados, 

à altura da testa, definindo um triângulo entre os 
indicadores e os polegares, mas ainda não conseguem 

participar com todo o corpo na execução do passe e não 
colocam todo o corpo por baixo da bola no momento do 
toque. Ao nível do serviço por baixo os alunos já sabem 

que devem colocar um pé à frente do outro, com os 
membros inferiores fletidos e com os pés orientados para 
onde querem enviar a bola. Contudo, apresentam ainda 

dificuldades ao nível de puxar atrás o membro superior que 
vai bater na bola e bater com a palma da mão estendida. 
Na próxima etapa será necessário continuar a trabalhar 

Ana Nunes 
Bárbara Costa 
Cátia Santos 

Diana Marques 
Diogo Almeida 
Diogo Correia 
Diogo Martins 

Débora Pinheiro 
Elena Salin 

Soraia Carvalho 
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esta competência. 

Tabela 10 - Objetivos Prognosticados e Alcançados no Voleibol 

 

1.5.10 Orientação 

 

Grupos de Nível 
Objetivos 

Prognosticados 
Objetivos Alcançados 

Todos os alunos 

Concluir I 

- Realiza um percurso 

com o cartão de controlo; 

- Orienta o mapa; 

- Identifica as 
características do 
percurso; 

Apesar das poucas aulas em que esta matéria foi abordada 
devido às condições atmosféricas adversas quando 

estávamos no exterior considero que os alunos conseguem 
cumprir com todas as competências do nível introdutório. 
A maioria dos alunos realiza um percurso com o cartão de 
controlo sem qualquer dificuldade e conseguem orientar o 
mapa, facto que pode ser justificado por esta matéria ser 

realizada no interior da escola, sendo um espaço que 
conhecem minimamente bem. Desta forma, não foi 
possível trabalhar com os alunos a identificação das 

características de um percurso, competência que deve ser 
desenvolvida na próxima etapa. 

Tabela 11 - Objetivos Prognosticados e Alcançados na Orientação 

 

1.5.11 Ténis 

 

Grupos de Nível 
Objetivos 

Prognosticados 
Objetivos Alcançados 

Todos os alunos 

Concluir I 

- Posição base; 

- Pegas e mudança de 

pega; 

- Direita e esquerda com 

correção; 

- Coloca a bola ao 

alcance de um 

companheiro utilizando 

direitas e esquerdas. 

Iniciar PE 

- Serviço por cima; 

- Direita e esquerda à 

linha e cruzada; 

- Conhece objetivo e 
principais regras do jogo. 

Após a 1 UE apenas tinha sido lecionada uma aula de 
ténis, onde não foi possível consolidar o nível introdutório 

com os alunos. Neste sentido, foi necessário trabalhar 
essas competências com os alunos, onde reconheço que 
os mesmos conseguiram evoluir ao nível da posição base, 
realizando uma posição de espera com os pés afastados à 
largura dos ombros, com as pernas fletidas, com o tronco 

ligeiramente inclinado para a frente e com a raquete segura 
à frente do corpo, com a base à altura da cintura. Ao nível 

das pegas e mudança das mesmas considero que todos os 
alunos conseguiram melhorar as suas competências a este 

nível, conhecendo perfeitamente a pega continental de 
direita e esquerda e realizando a pega a duas mãos. Todos 

os alunos conseguem colocar a bola ao alcance de um 
companheiro, utilizando os batimentos de direita e 

esquerda, mas os mesmos ainda são realizados sem 
correção. 
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Ao longo da etapa procurei garantir que todos os alunos 
ficassem a conhecer o objetivo do jogo e as suas principais 

regras, aspeto que considero ter conseguido. 
Contudo, não foi possível abordar o serviço por cima nem 

trabalhar os batimentos de direita e esquerda à linha 
cruzados, competências que devem ser desenvolvidas na 

próxima etapa. 

Tabela 12 - Objetivos Prognosticados e Alcançados no Ténis 

 

1.6 Aptidão Física 

Ao longo desta etapa procurei trabalhar predominantemente com os alunos as 

suas capacidades físicas em que obtiveram piores resultados na etapa anterior (vaivém, 

força superior e flexibilidade). Desta forma, tentei corrigir a execução técnica dos alunos, 

nos vários exercícios realizados ao longo das aulas. Contudo, considero que senti 

algumas dificuldades a este nível, aspeto que devo ter em atenção na próxima etapa. 

 Nesta etapa decidi realizar a corrida de aquecimento com música, em que os 

alunos sugeriam músicas que gostavam na página de facebook da turma e utilizei as 

mesmas. Inicialmente, os alunos tinham de correr durante cinco minutos ao som de uma 

música, mas com o decorrer das aulas construi um clip de som com três músicas durante 

dois minutos cada. Desta forma, sempre que trocava de música os alunos tinham de 

aumentar o ritmo da corrida. Porém, alguns alunos costumavam parar ou mantinham 

sempre a mesma velocidade de corrida, pelo que foi necessário recorrer à estratégia de 

utilizar uma ficha de registo da corrida de aquecimento (Anexo 3), aspeto que considero 

uma mais-valia devido ao aumento do empenho dos alunos. 

Nesta terceira etapa, o objetivo continuou a ser o da etapa anterior, em que todos 

os alunos deviam se encontrar dentro da Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF). 

Contudo, isso não se verificou como demonstra a seguinte tabela. 

 

 

NOME 
D. 

NASC 
ALT. 
(cm) 

PESO 
% MASSA 
GORDA 

VAIVÉM ABDOMINAIS EXT. BRAÇOS 
SENTA E 

ALCANÇA 

2º 1º 2º 1º 2º ZSAF 1º 2º ZSAF 1º 2º ZSAF 1º 2º ZSAF 

1 Ana Nunes 29.7.96 1,56 31,5 20,1 20,1 41 37 sim 17 48 sim 6 17 sim 0,17 0,30 não 

2 André Victorino 17.7.94 1,73 60,2 4,3 4,3 64 50 não 60 75 sim 21 30 sim 0,32 0,35 sim 

3 Aureo Andrade 29.6.94 1,76 62,6 4,1 4,1 115 100 sim 65 80 sim 30 30 sim 0,35 0,36 sim 

4 Bárbara Costa 10.3.96 1,64 65,8 33,3 33,3 34 32 sim 45 35 sim 10 9 sim 0,17 0,18 não 

5 Catarina Gonçalves 17.7.96 1,64 69,6 32,4 32,4 64 58 sim 45 66 sim 23 17 sim 0,29 0,37 sim 

6 Cátia Santos 28.8.96 1,63 62,2 33,2 33,2 32 28 não 22 53 sim 6 17 sim 0,30 0,30 não 

7 Diana Marques 20.7.96 1,74 48,6 24,5 24,5 28 32 não 27 18 sim 9 14 sim 0,17 0,20 não 

8 Diogo Almeida 30.10.95 1,87 70 5,2 5,2 45 46 não 40 53 sim 18 20 sim 0,36 0,37 sim 
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9 Diogo Correia 22.2.96 1,76 62,6 14,9 14,9 46 46 não 41 40 sim 27 19 sim 0,35 0,33 sim 

10 Diogo Martins 6.4.96 1,76 94,4 30,4 30,4 X X não X X não X X não X X não 

11 Diogo Barreto 6.11.96 1,76 84,2 25,1 25,1 52 42 não 50 60 sim 17 14 não 0,22 0,27 sim 

12 Débora Pinheiro 13.8.96 1,65 63,8 32,5 32,5 28 26 não 17 27 sim 6 6 não 0,33 0,31 não 

13 
Domingas 

Bartolomeu 
22.3.93 1,56 49 17,9 17,9 70 72 sim 23 45 sim 24 17 sim 0,22 0,27 sim 

14 Edivaldo Andrade 14.4.96 1,85 62 6,6 6,6 104 103 sim 65 77 sim 26 27 sim 0,23 0,25 sim 

15 Edmara Bartolomeu 5.2.95 1,63 53 sd sd 61 66 sim 32 50 sim 23 23 sim 0,32 0,35 sim 

16 Elena Salin 13.10.94 1,63 55,2 21 21 32 32 sim 45 56 sim 20 17 sim 0,37 0,40 sim 

17 Hugo Cussina 11.11.93 1,92 76,2 5,1 5,1 112 118 sim 30 83 sim 29 30 sim 0,29 0,33 sim 

18 Jean Santos 4.7.96 1,77 54,6 sd sd 61 56 não 23 24 sim 17 27 sim 0,18 0,25 sim 

19 Jéssica Almeida 15.12.96 1,66 55,4 23,6 23,6 62 60 sim 17 65 sim 6 17 sim 0,36 0,38 sim 

20 Jéssica Moreira 17.11.95 1,80 71,8 18,1 18,1 30 35 não 34 56 sim 10 9 sim 0,29 0,32 não 

21 João Bernardo 3.7.96 1,63 80,6 38,7 38,7 40 36 não 40 30 sim 17 8 não 0,15 0.16 não 

22 Melissa Almeida 4.12.96 1,60 48,2 24,3 24,3 40 48 sim 23 65 sim 6 11 sim 0,22 0,30 não 

23 Raquel Gomes 15.4.95 1,66 63,8 20,5 20,5 55 46 sim 23 65 sim 6 17 sim 0,30 0,28 não 

24 Ricardo Aranda 8.2.96 1,75 55,2 9,7 9,7 63 74 sim 65 75 sim 26 23 sim 0,34 0,35 sim 

25 Rui António 5.3.96 1,86 64 9,5 9,5 83 81 sim 65 71 sim 25 23 sim 0,29 0,31 sim 

26 Simão José 10.2.95 1,78 57 7,7 7,7 81 81 sim 65 81 sim 27 28 sim 0,30 0,37 sim 

27 Soraia Carvalho 26.9.96 1,65 58 25,4 25,4 61 53 sim 17 65 sim 6 17 sim 0,30 0,36 sim 

28 Telmo Martins X 1,8 62 8,2 8,2 83 78 sim 65 76 sim 22 23 sim 0,18 0,30 sim 

29 Volodymyr Senyk 5.6.96 1,75 53 9,9 9,9 67 61 sim 65 65 sim 21 26 sim 0,31 0,30 sim 

Tabela 13 - Dados do fitnessgram 

 

Os números escritos a vermelho indicam que o aluno se encontra abaixo da zona 

saudável nesse teste do fitnessgram. 

Os únicos testes que foram aplicados na mesma aula foram o da flexibilidade, o 

das abdominais e extensões de braços. Nessa aula, os alunos estavam divididos pelos 

seu grupo de nível, em que cada um estava numa estação. Inicialmente, cada grupo 

passou pela estação de aptidão física e realizou o teste da flexibilidade e posteriormente 

das abdominais. Na segunda parte da aula cada grupo de nível teve de passar 

novamente por essa estação onde realizaram o teste das extensões de braços. O teste 

do vaivém foi realizado na aula da semana seguinte e por toda a turma em simultâneo, à 

exceção do aluno Diogo Martins que não realiza a prática e ajudou a controlar o número 

de percursos de cada colega, enquanto eu preenchia uma tabela com esses dados. 

Neste teste coloquei os alunos pela ordem de resultados do teste da etapa anterior, de 

forma a deduzir previamente a ordem de desistências e poder começar logo a parte 

fundamental da aula com os alunos que terminavam o teste. 
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No término desta etapa, considero que o trabalho de aptidão física desenvolvido 

nas aulas foi melhor do que na etapa anterior mas continua a não ser suficiente, 

sobretudo ao nível da força superior, vaivém e flexibilidade. Na próxima etapa será 

necessário refletir sobre estes dados e encontrar novas estratégias para melhorar estas 

competências com os alunos. 

 

1.7 Conhecimentos 

 Ao longo das aulas, sobretudo na segunda UE tive a preocupação de questionar 

os alunos sobre os conteúdos definidos pelo GDEF da escola para este ano de 

escolaridade. 

 Apesar do teste e da matéria ser a mesma da etapa anterior, uma semana antes 

do teste coloquei na página de facebook da turma e enviei para o email da mesma a ficha 

informativa sobre os conhecimentos para que pudessem estudar para o teste. 

 Na semana do teste avisei os alunos e informei no facebook que todos deviam 

trazer folhas de teste, apesar do mesmo ser realizado neste período a pares (formados 

por mim, de acordo com as classificações do teste anterior e transmitidos apenas no dia 

do mesmo). Contudo, foram vários os alunos que chegaram no dia do teste sem folhas 

para o mesmo, pelo que for necessário pedirem emprestadas a alguns colegas. 

 O teste foi realizado na bancada do pavilhão gimnodesportivo devido à 

indisponibilidade das salas. Ao longo do teste surgiram muitas dúvidas dos alunos, mas 

optei por não responder porque o teste era igual ao que foi utilizado no período anterior. 

Ao longo do teste desloquei-me sempre pelo espaço e os alunos aproveitavam para 

colocar algumas perguntas, onde demonstravam muita falta de estudo.  

 

 

1.8 Estratégias de ensino 

 

1.8.1 Formação de grupos 

 Ao longo desta terceira etapa utilizei maioritariamente os grupos definidos 

inicialmente no PAT, com algumas alterações após o balanço da etapa anterior e das UE 

integradas nesta etapa. Os grupos demonstraram-se adequados, quanto aos objetivos 

propostos para as aulas. 

 Nas aulas de ginástica continuei com a mesma estratégia da etapa anterior, 

formando grupos mais reduzidos de três ou quatro alunos. Assim, todos os alunos 

estavam mais tempo em prática e optei por realizar cinco estações durante estas aulas 

(solo, acrobática, barra mais trave, minitrampolim e boque mais plinto). Neste sentido, um 
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dos alunos realizava o pretendido, outro acompanhava toda a prática preenchendo uma 

ficha de avaliação formativa (hétero ou auto avaliação), enquanto o (s) restante (s) 

realizavam as ajudas necessárias. Esta estratégia continua a ser uma mais-valia porque 

cada grupo coopera entre si e corrige os colegas quando necessário. 

 Ao contrário da etapa anterior já não realizei nos JDC grupos heterogéneos 

porque quando utilizei os mesmos na etapa anterior as aulas não correram da melhor 

maneira, com uma grande supremacia dos alunos com um nível mais avançado sobre os 

que apresentam mais dificuldades que mal tocavam na bola. Neste sentido, utilizei 

apenas os alunos como agentes de ensino. 

 Na próxima etapa procurarei utilizar a estratégia de integrar por vezes alguns 

alunos do grupo de nível considerado de casos críticos nos grupos superiores para que 

os mesmos aumentem o seu empenho nas aulas e motivação nas atividades propostas. 

 

1.8.2 Estilos de ensino 

 Nesta etapa continuei a utilizar os estilos de ensino utilizados na etapa anterior. 

Assim, nas duas UE utilizei os estilos de ensino por comando e tarefa. O primeiro foi 

utilizado durante o aquecimento e nas partes finais das aulas, para que todos os alunos 

realizassem a mesma atividade ao mesmo ritmo e de forma a alcançar o mesmo objetivo. 

O estilo de ensino por tarefa foi utilizado nas partes fundamentais das aulas, em que 

estas foram constituídas por estações, para que todos os grupos trabalhassem as 

competências do seu nível correspondente e assim conseguisse ter mais liberdade para 

me deslocar e ajudar todos os alunos. Na matéria de ginástica, procurei continuar a 

promover desde a primeira aula, um estilo de ensino recíproco, como forma de 

complemento ao estilo de ensino por tarefa. Nesta matéria os alunos ajudaram-se entre si 

com recurso a fichas de apoio (Anexo 4), promovendo a cooperação entre os mesmos e 

um maior domínio das componentes críticas e ajudas de cada elemento gímnico 

abordado nesta matéria. Esta estratégia correu bem porque os alunos estavam a par da 

avaliação formativa e estavam empenhados em colmatar as suas dificuldades. 

 Nesta etapa utilizei ainda a descoberta guiada, onde procurei que os alunos 

compreendessem as competências a trabalhar e o porque das mesmas e desta forma 

promovi um questionamento guiado ao três grupos de nível. Utilizei também a mesma 

estrategia na matéria de acrobática, onde através das folhas com as figuras e de 

questões, fui encaminhando os alunos a realizar o pretendido. 
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1.8.3 Alunos que não realizam a prática 

Os alunos que não realizavam as aulas práticas continuaram a ter as mesmas 

tarefas do que na etapa anterior. Efetuaram o relatório de aula, com uma nova estrutura 

(Anexo 5), de forma a registar tudo o que acontecia na mesma, comentando os seus 

objetivos, os materiais utilizados, os exercícios e as suas finalidades. Foram também 

utilizados como auxiliares de todo o processo de aula, distribuindo coletes, orientando 

jogos e registando as competições entre os colegas. 

O aluno Diogo Martins não realizou novamente nenhuma aula prática, à 

semelhança do que aconteceu na etapa anterior. Este aluno preencheu sempre as folhas 

de heteroavaliação dos colegas, coordenou por vezes algumas estações, procedeu a 

situações de arbitragem e foi importante na aplicação do protocolo de testes do 

fitnessgram, controlando os colegas e registando as suas execuções. 

A avaliação deste aluno foi realizada perante as tarefas que realizava na aula e 

dos relatórios das aulas que efetuou sobre cada uma das rotações. Desta forma, a 

avaliação do mesmo respeitou os parâmetros de avaliação do GDEF para os alunos que 

não realizam as aulas práticas (Anexo 6). 

 

1.9 Avaliação 

 

1.9.1 Formativa 

 Durante esta etapa procurei garantir que os alunos conseguiam acompanhar e ter 

consciência do seu nível de desempenho durante as aulas, bem como do que deviam 

fazer para atingir os objetivos pretendidos, aspeto que tenho tido em consideração desde 

o início do ano letivo. Desta forma, continuo a utilizar a estratégias de escolher uma ou 

duas competências por sessão relacionadas com o objetivo da aula e avaliar essas 

mesmas competências com 0, 1 ou 2, informando posteriormente os alunos dessa 

avaliação e permitindo que todos possam demonstrar as suas competências. Contudo, 

esta estratégia continua a ser difícil, devido ao elevado número de alunos e porque não 

quis em circunstância nenhuma adotar uma postura de avaliador, por continuar a 

considerar que o mais importante é acompanhar a prática dos alunos e transmitir FB 

sistemático, regular e contínuo. 

Assim, como na etapa anterior continuo a preencher ou alterar as grelhas de 

avaliação formativa do GDEF (Anexo 7), sobre as competências adquiridas pelos alunos. 

Estas folhas estiveram quase sempre presentes nas diversas sessões ao longo desta 

etapa porque considero que as mesmas são uma ferramenta valiosa para o processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos em que estes têm conhecimento das competências a 
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trabalhar e sabem o que podem aprender e desenvolver mais. Estas folhas quando são 

preenchidas por mim nas aulas fazem com que os alunos tenham de estar mais atentos 

durante a instrução inicial de forma a compreender todas as componentes críticas dos 

gestos técnicos abordados na aula. Durante as aulas foi necessário mostrar as grelhas 

de avaliação formativa aos alunos explicando o que cada um deveria realizar para 

melhorar. 

Na etapa anterior o núcleo de estagiários ouviu algumas críticas por parte dos 

orientadores sobre as fichas de hétero e auto avaliação utilizadas. Desta forma, o núcleo 

criou novas fichas de avaliação formativa. Desta forma, numa primeira aula levávamos as 

que tinham as componentes críticas dos gestos técnicos (Anexo 8). Posteriormente, 

levávamos outras folhas com as mesmas competências mas em forma de pergunta (em 

forma de check-list) para que os alunos pudessem preencher se os colegas ou eles 

próprios realizam com correção cada uma das componentes criticas colocando um “Sim 

(S)” ou um “Não (N)” (Anexo 9). Desta forma, os alunos analisavam os erros dos colegas 

em prática e avaliavam as suas execuções. Esta estratégia fez com que os alunos 

discutissem os critérios de êxito e as componentes críticas de cada matéria, realizando 

uma reflexão e comparação entre os colegas e o seu próprio desempenho. Ao longo 

desta etapa verifiquei que com esta estratégia os alunos ficam mais motivados na prática. 

Tal como na etapa anterior a folha de autoavaliação de todas as matérias (Anexo 

10) apenas foi distribuída na última aula por todos os alunos de forma a tornar o processo 

avaliativo mais claro, promovendo a reflexão acerca do cumprimento ou não dos 

objetivos definidos.  

O facto de também ter filmado uma aula (integrada no projeto de observação inter 

estagiários) constituiu-se uma estratégia muito útil para recolher mais dados sobre os 

alunos. 

 

1.9.2 Sumativa 

 Como na etapa anterior a avaliação sumativa foi realizada com base nas 

informações recolhidas de cada aluno nas várias áreas de extensão ao longo da etapa. 

 Desta forma, continuei a utilizar os critérios de classificação previstos pelo GDEF: 

 Atividades físicas desportivas (55%); 
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 Desmarca-se ** 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 
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Atitude defensiva qd equipa 
perde bola ** 

2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 

Recepção e controlo de bola 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 

Passe 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

Regras: início, reinício, golo, 
canto, fora 

2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 

ALCANÇADO S S S S S S S S S S S S S S S 

N
ív

e
l 

E
L

E
M

E
N

T
A

R
 

A
ta

. 

Enquadra-se 
ofensivamente 

2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

Escolhe quando passar, 
rematar, driblar 

1 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 1 2 2 1 

D
 Marca adversário 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

G
.R

. 

Enquadra-se *** 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 

Passa a desmarcado *** 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 

T
é
c
. 

Remate 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 

Condução  2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 

Regras: faltas, repor bola 2 2 1 2 0 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 

ALCANÇADO S S   S   S   S S S     S S S 

Tabela 14 - Exemplo de folha da Av. Sumativa de uma matéria 

 

 Aptidão física (25%); 
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Vai-Vem 8 18 10 18 10 7 7 18 19 20 11 5 14 14 10 

Abdominais 20 20 14 20 10 17 13 20 17 20 18 11 20 20 18 

Extensões 16 16 12 20 17 8 10 15 20 16 12 5 13 15 14 

Flexibilidade 20 20 15 17 0 17 20 15 15 20 12 6 20 20 20 

TOTAL 14,4 18,4 12,2 18,6 9,4 11,2 11,4 17,2 18 19,2 12,8 6,4 16,2 16,6 14,4 

Tabela 15 - Exemplo de folha da Av. Sumativa da aptidão física 

 

 Conhecimentos (10%); 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Conhecimentos 15,9 17,2 13,4 18,5 19,5 17,7 20 14,6 13,4 17,2 18,5 17,7 14,6 11,7 11,7 

Tabela 16 - Exemplo de folha da Av. Sumativa dos conhecimentos 

 

 Atitudes dos alunos nas aulas (10%). 
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É assíduo e pontual 2,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 

Respeita professor, 
colegas e espaço 

4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 

Traz o material 
necessário 

4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 

Empenha-se nas 
actividades 

5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 

Fomenta um 
espirito de 
cooperação e 
interajuda 

4,5 5,0 4,5 5,0 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 4,0 4,5 5,0 4,5 

Nota Atitudes SE 
Secundário 

16,8 19,6 18,4 20,0 18,4 18,4 18,0 17,6 19,6 19,6 19,2 18,0 18,0 20,0 19,6 

Tabela 17 - Exemplo de folha da Av. Sumativa das atitudes 

 

As tabelas de todas as matérias abordadas durante a segunda etapa das 

atividades físicas e desportivas foram preenchidas e resultaram numa só tabela: 
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Futebol 2,2 2,7 1,5 2,7 1,5 2,2 1,5 2,7 2,2 2,7 1,5 1,5 2,7 2,7 2,2 

Voleibol 2,5 2,5 2 2 1,2 2,5 1,2 2 2 2,5 1,2 2,2 2 2 1,5 

Basquetebol 2,5 3 1,5 2,5 1,2 2,5 1,2 2,5 2,5 3,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,2 
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Andebol 2 2,5 1,5 2 1,2 2 1,2 2 1,5 2,5 1,2 1,2 2,2 2,2 2 

Atletismo 2,7 2,7 2 2,5 1,5 2 1,5 2,7 2,5 2,7 1,5 2 2,7 2,7 2,5 

Ginástica de 
Solo 

2,2 2,5 2,5 2,2 1,2 1,7 1,2 1,7 2,2 2,5 1,7 1,5 1,7 2,5 1,5 

Ginástica 
Aparelhos 

2 3 1,5 2 1,2 1,5 1,2 2 2 3 1,5 1,5 2 3 1,7 

Ginástica 
Acrobática 

1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 

Dança 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Ténis 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

PONTOS 20 23 16 19 12 18 12 19 19 23 14 14 19 21 17 

NOTA 16 18 13 15 9 15 9 15 15 18 11 11 15 17 14 

Tabela 18 - Exemplo de folha da Av. Sumativa global das matérias 

 

Todas as tabelas apresentadas anteriormente foram realizadas para ambas as 

turmas AV1 e SE1, originando as seguintes tabelas finais. 
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Atitudes  18,4 19,2 18,4 18,4 17,6 19,2 19,2 17,6 19,2 20 20 19,6 19,2 18,8 

Conhecimentos 18,7 19 19 19 17 17,7 17 10,9 19 19 20 10,4 20 15,3 

Aptidão 13,6 12,6 11,8 0,0 9,4 16,6 15,4 11,8 18,6 14,8 16,4 15,8 18,0 17,6 

Actividades 10 10 9 0 8 15 13 12 15 15 15 16 15 16 

Nota  12,6 12,5 11,6 3,7 10,2 16,1 14,6 12,4 16,7 15,9 16,4 15,7 16,7 16,6 

Nota Final 13 13 12 4 10 16 15 12 17 16 16 16 17 17 

Período Anterior 11 11 11 11 10 16 14 13 15 15 15 17 15 17 

 Avaliação Final 13 13 12 11 11 16 15 13 17 16 17 16 17 17 

Tabela 19 - Av. Sumativa final da turma AV1 
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Atitudes  16,8 19,6 18,4 20 18,4 18,4 18 17,6 19,6 19,6 19,2 18 18 20 19,6 
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Conhecimentos 15,9 17,2 13,4 18,5 19,5 17,7 20 14,6 13,4 17,2 18,5 17,7 14,6 11,7 11,7 

Aptidão 14,4 18,4 12,2 18,6 9,4 11,2 11,4 17,2 18,0 19,2 12,8 6,4 16,2 16,6 14,4 

Actividades 16 18 13 15 9 15 9 15 15 18 11 11 15 17 14 

Nota  15,7 18,2 13,4 16,8 11,1 14,7 11,6 15,8 16,1 18,4 13,0 11,2 15,6 16,7 14,4 

Nota Final 16 18 13 17 11 15 12 16 16 18 13 11 16 17 14 

Período Anterior 14 17 14 16 10 13 11 16 16 17 13 12 16 17 15 

 Avaliação Final 16 18 14 17 11 15 12 16 16 18 13 12 16 17 15 

Tabela 20 - Av. Sumativa final da turma SE1 

 

Tal como na etapa anterior, considero que esta avaliação foi mais fácil de realizar 

do que a formativa e foi utilizada na última aula para realizar junto dos alunos a 

heteroavaliação dos mesmos, justificando todas as opções tomadas e a nota 

correspondente a cada aluno. 

 

1.10 Intervenção Pedagógica do professor 

 

1.10.1 Dimensão Instrução 

 Ao longo desta etapa optei por realizar as mesmas estratégias da etapa anterior, 

em que no início das aulas transmiti sempre aos alunos a estrutura e os objetivos das 

sessões. Considero que melhorei cada vez mais o meu discurso e recorri muitas vezes a 

palavras-chave, para ser breve e conciso. Só foi possível melhorar neste aspeto porque 

antes de cada aula revia a informação a transmitir aos alunos, tornando o meu discurso 

mais fluido e claro. A principal falha referida nesta dimensão durante a etapa anterior foi 

ao nível da colocação da voz, aspeto que procurei melhorar, mas ainda apresento 

algumas dificuldades nas variações do tom de voz, recorrendo poucas vezes a essa 

estratégia. Na próxima etapa também devo procurar reduzir os tempos de instrução. 

Como na etapa anterior utilizei durante as instruções esquemas no quadro ou 

demonstrações dos exercícios e tarefas propostas para que os alunos compreendessem 

mais facilmente o pretendido. Nas aulas realizadas no exterior utilizei o quadro técnico do 

GDEF. Ao longo desta etapa tive o cuidado de solicitar a diferentes alunos dos três 

grupos de nível existentes na turma para que demonstrassem algum gesto técnico, 

enquanto eu referia os aspetos críticos, para que os objetivos ficassem claro para todos. 

Através dos dados do teste sociométrico também procurei utilizei por diversas vezes os 

alunos mais rejeitados e menos populares da turma. 
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Nesta etapa procurei realizar por diversas vezes um questionamento guiado aos 

alunos, para que todos pudessem refletir e estivessem mais atentos nos momentos de 

instrução. Quando um aluno estava distraído ou falava com o colega do lado procurei 

questionar o mesmo sobre o que tinha explicado. Esta estratégia revela-se uma mais-

valia mas considero que deve ser aplicada de forma mais sistemática porque os alunos 

têm muita tendência para conversar e estar distraídos. 

 No final de cada aula realizei quase sempre um balanço com os alunos, sobre os 

objetivos da sessão. Desta forma, recorri nesta etapa ao questionamento dos mesmos de 

forma a verificar e esclarecer as possíveis dúvidas. Por vezes, até pedi que alguns alunos 

demonstrassem os gestos técnicos abordados na aula de forma a consolidar a 

compreensão dos alunos sobre as componentes críticas do mesmo. 

 

1.10.2 Dimensão Organização 

Nesta etapa foi possível verificar, à semelhança da etapa anterior, que as rotinas 

estão bem desenvolvidas e as transições entre os exercícios foram sempre realizadas de 

forma rápida. As estratégias de controlo da turma estão bem implementadas, onde todos 

os alunos sabem que após dois apitos devem parar. Se estou com a palma da mão 

aberta ficam no mesmo sítio, ou se estou com o punho fechado têm cinco segundos para 

se deslocar até mim e formar um semicírculo. 

As aulas foram maioritariamente politemáticas e nesta etapa tive a preocupação 

de não estar de costas para nenhuma das estações. Contudo, devido ao elevado número 

de alunos tive sempre de realizar três ou mais estações nas aulas, estando algumas 

delas mal posicionadas, sobretudo quando utilizei a bancada para o trabalho da aptidão 

física, tendo de estar muitas vezes de costas para essa estação. Na próxima etapa será 

necessário ter mais atenção a estas situações e controlar constantemente toda a turma.  

Nesta dimensão continuei a realizar previamente os grupos de trabalho e apliquei 

as mesmas estratégias de montagem/arrumação do material por parte dos mesmos. 

Contudo, saliento como aspeto negativo o facto do orientador da escola ter referido que 

não gostava que preparasse o material antes das aulas porque esta situação não 

acontece com nenhum professor nem vai ser repetida por mim quando estiver em prática 

profissional. Neste sentido, na próxima etapa utilizarei a estratégia de começar a preparar 

o material para a aula apenas nos cinco minutos de tolerância que os alunos têm para se 

equipar. Enquanto os alunos chegam à aula auxiliam-me nesse processo e os alunos que 

cheguem atrasados serão responsáveis por arrumar todo o material. 

Considero que nesta etapa consegui realizar sempre uma boa gestão do espaço e 

de todos os alunos. 
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1.10.3 Dimensão Disciplina 

 Como na etapa anterior a turma demonstrou-se novamente disciplinada e 

competitiva, pelo que será necessário manter este tipo de clima. Desta forma, continuei a 

planear cada UE no sentido de rentabilizar ao máximo o tempo efetivo de prática, 

aumentando o tempo potencial de aprendizagem dos alunos e prevenindo 

comportamentos fora da tarefa. 

 Nesta etapa os alunos respeitaram os sinais, as rotinas e a organização das 

aulas, sendo necessário, por vezes, repreender e atuar de forma assertiva, junto dos 

alunos com comportamentos desviantes. Os comportamentos fora da tarefa aconteceram 

sobretudo nas fases iniciais das aulas, no aquecimento. No final das aulas procurei 

conversar com esses alunos, informando-os sobre o seu desempenho. Contudo, 

considero que possuo controlo total da turma e consigo manter os alunos durante muito 

tempo em prática efetiva. 

 

1.10.4 Dimensão Clima Relacional 

Nesta dimensão procurei continuar a promover um excelente clima entre 

professor-aluno apresentando uma atitude mais positiva e ativa durante a aula, 

incentivando os alunos, de forma a aumentar a intensidade dos exercícios. Contudo, 

reconheço que devo demonstrar um ar mais bem-disposto nas aulas e mostrar mais 

entusiasmo aquando das conquistas dos alunos. Como na etapa anterior, foi essencial 

promover também um ótimo clima entre aluno-tarefa através de exercícios adequados 

aos seus níveis de prática. À semelhança da etapa anterior promovi um bom clima aluno-

aluno, continuando a iniciar ou terminar, sempre que possível, as aulas com um jogo pré-

desportivo ou uma dinâmica de grupo, de modo a motivar os alunos para a prática e 

estabelecer um clima de aula positivo e de interação e cooperação entre todos. 

Durante esta etapa estive mais centrado na aprendizagem dos alunos, estando 

menos preocupado com o controlo da pática, o que favoreceu uma maior proximidade, 

contacto e empatia com os alunos. 

 

1.10.5 Dimensão Feedback Pedagógico 

 Ao nível desta dimensão, procurei continuar a utilizar vários tipos de FB. Desta 

forma, tentei avaliar primeiro o desempenho de cada aluno, descrevendo o que realizou 

correta ou incorretamente e posteriormente prescrevi como deviam executar a tarefa de 

modo a corrigir os erros detetados. 
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 Nesta etapa considero que melhorei significativamente o meu posicionamento, o 

que facilitou a transmissão de FB sobre os erros dos alunos. Utilizei muitas vezes FB 

interrogativo, para que os alunos refletissem sobre as suas execuções e corrigissem os 

seus erros. 

 Considero que nesta etapa aumentei a quantidade e a qualidade dos meus FB. 

Isto deveu-se ao facto de aumentar a quantidade de vezes em que fechei o ciclo de FB. 

Contudo, devo melhorar a quantidade de FB à distância, de maneira que os alunos 

sintam mais a minha presença na aula, mesmo quando estou noutra estação. Outro 

aspeto a melhorar é ao facto de ser necessário acompanhar mais tempo o grupo de nível 

inferior, porque são os que necessitam mais do meu FB. 

 

1.11 Balanço como docente 

Como na etapa anterior, procurei ter sempre uma atitude ativa no 

acompanhamento da turma, auxiliando todas as estações, corrigindo os alunos e 

incentivando-os para a prática, para que se sentissem motivados e aumentassem o seu 

desempenho motor, sobretudo os alunos com um nível inferior (grupo de nível dos casos 

críticos). 

Ao longo de toda a etapa procurei garantir que os alunos estavam 

predominantemente em prática efetiva, sempre envolvidos na aula, mesmo os que não 

realizavam a prática, sendo responsáveis por diversas tarefas (descritas no ponto Alunos 

que não realizam a prática).  

As aulas foram sempre politemáticas e existiu sempre diferenciação de ensino 

para os três grupos de nível existentes na turma. Como na etapa anterior utilizei imagens 

e vídeos nas aulas para consolidar a aprendizagem de todos os alunos. 

Considero que o facto das aulas em cada UE ser semelhante quando estava nos 

mesmos espaços, foi uma mais-valia, onde os alunos perceberam sempre a estrutura e 

organização das sessões. Nas primeiras aulas em cada espaço recorri a esquemas no 

quadro e explicava todos os exercícios da aula de forma a evitar demasiados períodos de 

instrução após o aquecimento. 

Nesta etapa tive a preocupação de realizar mais demonstrações do pretendido do 

que na etapa anterior. Utilizei ainda os alunos como agentes de ensino e por diversas 

vezes interrompi a prática de toda a turma para que visualizassem a correta execução de 

um colega, num determinado gesto técnico. 

Em algumas matérias tenho de melhorar significativamente a qualidade dos meus 

FB, não estando muito tempo sem intervir junto dos alunos. Contudo, considero que em 
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todas as aulas tentei transmitir sempre muita informação de retorno sobre as execuções 

dos alunos. 

Com na etapa anterior, posso afirmar, que existiu em todas as aulas um clima 

positivo de aprendizagem. Continuei a desenvolver a estratégia em que por vezes os 

alunos eram responsáveis pelos exercícios de mobilização articular. Cada aluno indicava 

um exercício até a linha lateral do outro lado, sendo depois a vez do colega seguinte 

realizar outro exercício no percurso inverso e assim sucessivamente por todos. Desta 

forma, procurei motivar os alunos para essa tarefa como cada um tinha de realizar um 

exercício de aquecimento diferente. Considero que este exercício decorreu novamente da 

melhor forma mas alguns alunos continuam a apresentar algumas dificuldades em aderir 

e outros não sabiam o que realizar onde foi necessário intervir. Na próxima etapa os 

alunos também ficarão responsáveis por orientar os alongamentos finais. 

Ao contrário da etapa anterior consegui realizar uma reflexão e um balanço geral 

no final de cada sessão com os alunos. 

Considero que todas as aulas decorreram sem qualquer tipo de problema e com 

um excelente clima. Todos os alunos tiveram um bom nível de empenhamento e as 

tarefas propostas foram sempre adequadas aos seus níveis. 

Após as aulas e as reuniões com os orientadores, estes referiram muitos aspetos 

positivos e negativos mas apenas vou salientar os que referiram como mais importantes 

e a melhorar no futuro: 

 Exercícios mais adequados com os objetivos; 

 Planeamento do trabalho da aptidão física; 

 Definir melhor as competências a avaliar em cada aula; 

 Juntar mais os alunos na instrução; 

 Lecionação na matéria de atletismo (estafetas). 

Por fim, considero que a página de facebook que criei para a turma continua a ser 

uma ferramenta fundamental. Nesta etapa foram esclarecidas algumas dúvidas dos 

alunos, colocados vídeos sobre as matérias que seriam abordadas nas aulas e colocados 

os planos de aula e os regulamentos das competições do “Super Turma”.  
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2 Plano da Quarta Etapa 
 

 Esta quarta etapa é constituída por duas partes distintas. Desta forma, a mesma 

denomina-se de “desenvolvimento, aplicação, consolidação e revisão”. Numa primeira 

parte serão desenvolvidos e aplicados novos conhecimentos nas diversas matérias, de 

forma a continuar ou concluir os níveis dos alunos. Na segunda parte será necessário 

consolidar e rever os conteúdos em que os alunos apresentaram mais dificuldades ao 

longo do ano letivo. Esta situação é justificada pelo facto de 3º período ser mais extenso 

do que em anos anteriores, sendo necessário trabalhar mais competências com os 

alunos antes de consolidar e rever as suas dificuldades. Desta forma, os alunos devem 

continuar a melhorar as suas competências em todas as matérias definidas no currículo 

para o 11º ano na EBSGB. 

Neste sentido, durante esta quarta etapa pretendo: 

 Continuar a desenvolver capacidades físicas dos alunos e a sua aplicação 

prática nas situações de aprendizagem; 

 Desenvolver habilidades motoras adquiridas na etapa anterior e corrigir 

eventuais erros; 

 Rever conteúdos abordados na etapa anterior; 

 Identificar dificuldades e evoluções dos alunos durante o ano letivo, quer a 

nível geral da turma, quer a nível específico de cada aluno – avaliação; 

 Consolidar aprendizagens anteriores; 

 Elaborar balanço de Etapa e do ano letivo, para verificar se os objetivos 

pretendidos foram ou não alcançados. 

A distribuição das matérias ao longo desta etapa, teve como base a definição das 

matérias prioritárias, as atividades do GDEF e o roulement. 

À semelhança das etapas anteriores, será necessário dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido, continuando a ser um dos objetivos principais desta etapa a 

evolução dos alunos nas matérias prioritárias (Andebol, Basquetebol, Atletismo, Ginástica 

de Solo e Aparelhos). Como na etapa anterior, as matérias serão abordadas de forma 

mais concentrada, existindo uma repetição dos conteúdos ao longo das UE. 

Os objetivos definidos para cada grupo de nível, estão definidos de acordo com o 

verificado no balanço da etapa anterior e com que se encontra estipulado no Plano Anual 

de Turma (PAT) de forma a atingir as metas definidas. Existem, algumas alterações às 

competências a adquirir pelos alunos e níveis previstos para cada grupo de nível. 
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2.1 Atividades Físicas e Desportivas 

 Tendo em conta que esta etapa terá uma duração semelhante à anterior, tentarei 

dar continuidade ao trabalho desenvolvido nas etapas anteriores e lecionar toda a 

extensão do currículo definido para o 11º ano. Desta forma, será também realizado uma 

consolidação e revisão das principais dificuldades dos alunos nas diversas matérias. 

 O trabalho a desenvolver em cada matéria seguirá quase na íntegra o 

estabelecido no PAT, salvo algumas exceções encontradas após o balanço da etapa 

anterior, como mudanças de alunos de grupo, ou a repetição de algumas competências 

para que todos os alunos possam consolidá-las. 

 No que diz respeito à matéria de Andebol, os alunos do grupo de nível superior 

devem voltar a trabalhar as fintas perante os adversários e as mudanças de direção, 

onde apresentam muitas falhas a esse nível. O grupo de nível médio deve melhorar as 

suas capacidades na receção e remate em salto porque ainda apresentam algumas 

dificuldades ao nível do enquadramento com a baliza adversária. Por sua vez, o grupo de 

nível inferior (casos críticos) devem continuar a trabalhar a desmarcação e as suas 

competências defensivas, ao nível de impedir e dificultar a progressão dos adversários. 

 No Atletismo, o aluno Senyk apresentou ao longo da etapa anterior mais 

competências que os restantes colegas e desta forma deve ser integrado no grupo 

superior na próxima etapa. 

 Ao nível da matéria de Basquetebol os alunos do grupo superior devem adquirir 

competências para conseguir ajudar constantemente o companheiro que for ultrapassado 

por um adversário. O grupo de nível médio deve trabalhar muito a posição defensiva 

básica, em que nenhum aluno deste grupo realiza com correção. O aluno Senyk deve ser 

integrado no grupo superior para a próxima etapa. O grupo dos casos críticos deve 

desenvolver as suas aptidões ao nível de assumir uma atitude defensiva quando a sua 

equipa perde a bola. A aluna Elena que estava integrada neste grupo já possuí 

consolidadas todas as competências e deve ser incluída no grupo de nível médio para a 

próxima etapa. 

 Na Dança, a aeróbica deve ser abordada nesta quarta etapa, devido à sua não 

lecionação na etapa anterior. 

 Para a matéria de Futebol apenas será necessário integrar o aluno Senyk no 

grupo de nível superior, porque todas as competências planeadas na etapa anterior 

foram consolidadas pelos alunos dos três grupos de nível, como nas matérias de 

ginástica de solo e acrobática. 

 Na Ginástica de Aparelhos o grupo de nível superior deve continuar a desenvolver 

a competência de ¼ de mortal atrás no minitrampolim e do sarilho na barra fixa. Os 
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alunos de nível médio devem trabalhar novamente os balanços laterais com mudança de 

pegas e cambiada percorrendo lateralmente a barra fixa. De igual modo, os alunos dos 

casos críticos também devem desenvolver as suas aptidões a este nível e os balanços 

atrás e à frente com saída equilibrada à retaguarda. 

 Na matéria de Voleibol os alunos do grupo superior devem aprofundar as suas 

habilidades ao nível do bloco com um tempo de salto, devido às dificuldades existentes 

na etapa anterior. Os alunos do grupo de nível médio devem consolidar os serviços por 

cima. Com o restante grupo será necessário trabalhar todas as competências ao nível do 

passe, da manchete e serviço por baixo, para que os alunos consigam realizar os 

mesmos com correção. 

 Ao nível da orientação será necessário que os alunos aprendam a identificar as 

características de um percurso porque não foi possível trabalhar esta capacidade com os 

mesmos ao longo da etapa anterior. 

 Por fim, na matéria de Ténis os alunos devem desenvolver as suas performances 

ao nível do serviço por cima e nos batimentos de direita e esquerda à linha e cruzados. 

Como na etapa anterior, continuarei a desenvolver a estratégia de realizar 

maioritariamente com os alunos do grupo de nível superior, jogo formal, fazendo parte 

integrante de todas as aulas. No grupo de nível médio as situações de jogo também 

estarão presentes, mas numa fase inicial de forma reduzida. Com os alunos do grupo de 

nível dos casos críticos, vou continuar a utilizar nesta etapa exercícios mais analíticos 

(técnica) e situações de superioridade numérica porque os alunos ainda não têm muito 

sucesso em exercícios contextualizados. Serão também realizadas situações de jogo 

reduzido e condicionado. 

As aulas continuarão a ser politemáticas, realizadas por estações e em grupos de 

nível, à exceção da matéria de dança que continuará a ser realizada de forma massiva, 

sobretudo no início e fim das aulas. 

Será ainda necessário consolidar e rever algumas competências que foram 

trabalhadas nas diversas matérias, onde os alunos apresentaram mais dificuldade, ao 

longo das três etapas anteriores. 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Andebol 

Consolidar e Rever: 
- Remate em salto; 
- Remate em 
suspensão; 
 

Consolidar e Rever: 
- Atitude defensiva 
quando equipa perde 
a bola; 
- Passe e receção em 
corrida; 
 

Consolidar e Rever: 
- Desmarcação; 
- Atitude defensiva 
quando equipa perde 
a bola; 
- Escolhe quando 
passar, rematar, 
driblar. 
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Atletismo 

Consolidar e Rever: 
Estafetas: 
- Técnicas de 
transmissão; 
Salto em altura: 
- Técnica de Fosbury 
Flop; 
 
 

Consolidar e Rever: 
Estafetas: 
- 4x50 com 
testemunho; 
- Técnicas de 
transmissão; 
Salto em altura: 
- Técnica de Fosbury 
Flop; 

Consolidar e Rever: 
Estafetas: 
- Técnicas de 
transmissão; 
Salto em altura: 
- Técnica de tesoura; 
 

Basquetebol 

Consolidar e Rever: 
- Ressalto ofensivo; 
- Drible com 
mudanças da bola 
entre as pernas e por 
trás das costas; 
- Desmarca-se e 
ocupa racionalmente 
o espaço 5x5; 

Consolidar e Rever: 
- Atitude defensiva 
quando equipa perde 
a bola; 
- Ressalto ofensivo; 
- Aclara em corte 
para o cesto; 

Consolidar e Rever: 
- Desmarcação; 
- Paragens e 
rotações a um apoio; 
- Escolhe quando 
passar, lançar, 
driblar; 
 
 

Futebol 

Consolidar e Rever: 
- Devolve a bola para 
a frente do 
companheiro; 
 
 

Consolidar e Rever: 
- Condução da bola; 

Consolidar e Rever: 
- Desmarcação; 
- Atitude defensiva 
quando equipa perde 
a bola; 
 
 
 

Ginástica de Solo 

Consolidar e Rever: 
- Cambalhota à frente 
e retaguarda de 
pernas afastadas; 
- P. flexibilidade – 
Ponte; 
 

Consolidar e Rever: 
- Pino de cabeça; 
- Cambalhota à frente 
e retaguarda de 
pernas afastadas; 
 

Consolidar e Rever: 
- Cambalhota à frente 
e retaguarda; 
- Sobe para pino no 
espaldar seguido de 
cambalhota à frente. 
- Pino de cabeça. 

Ginástica de 
Aparelhos 

Consolidar e Rever: 
Mini: 
- Pirueta para a 
direita e esquerda; 
Barra: 
- Sarilho 
 
 

Consolidar e Rever: 
Plinto: 
- Cambalhota à frente 
no plinto longitudinal; 
Barra:  
- Balanços laterais 
com mudança de 
pegas e cambiada 
percorrendo 
lateralmente a barra. 

Consolidar e Rever: 
Barra: 
- Balanço atrás à 
frente com saída 
equilibrada 
retaguarda; Balanços 
laterais com mudança 
sucessiva de pegas, 
percorrendo 
lateralmente a barra. 

Voleibol 

Consolidar e Rever: 
- Realiza com 
correção serviço por 
cima; 
- Em exercício 
posiciona-se e 
defende remate em 
manchete; 

Consolidar e Rever: 
- Posiciona-se, 
recebe manchete ou 
passe (adapta), 
direcionando para 
passador; 
- Posiciona-se para 
2º toque e passa alto 
para companheiro ou 
coloca para o campo 
adversário; 

Consolidar e Rever: 
- Recebe (cima ou 
baixo), imprimindo à 
bola trajetória alta 
agarrando-a em 
seguida; 
- Realiza com 
correção serviço por 
baixo; 
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Ténis 

Consolidar e Rever: 
- Pegas e mudança de pega; 
- Direita e esquerda com correção; 
- Coloca a bola ao alcance de um companheiro utilizando direitas e 
esquerdas. 

Tabela 21 - Competências a consolidar e rever 

 

2.2 Aptidão física 

Durante a quarta etapa, continuará a ser necessário promover o desenvolvimento 

das capacidades motoras condicionais e coordenativas, para que os alunos se 

mantenham ou aproximem dos valores da zona saudável de aptidão física (ZSAF) 

prevista no Fitnessgram. 

A força superior e a flexibilidade, continuarão a ser as minhas prioridades, como 

na etapa anterior, devido às grandes dificuldades dos alunos. Contudo, reconheço que o 

trabalho a realizar nas aulas será insuficiente para que os alunos melhorem estas 

capacidades e assim será fundamental continuar a ensinar a forma correta de o realizar e 

a importância desse trabalho. Neste sentido, tentarei promover o trabalho extra aula, 

sobretudo com os alunos que se encontram fora da ZSAF. 

A Aptidão Física, continuará a ser desenvolvida como na etapa anterior, através 

do aquecimento, utilizando faixas de músicas, e no decorrer da aula, nos vários 

exercícios e jogos realizados de modo a trabalhar a capacidade aeróbia. À semelhança 

da etapa anterior será utilizada a ficha de registo dos alunos durante o aquecimento. 

Continuarão a existir estações de aptidão física para que todos os alunos melhorem 

nesta área, mas nesta etapa será integrado também o banco do senta e alcança para 

que os alunos possam melhorar a sua flexibilidade aula após aula. 

Desta forma, no decorrer das aulas, terei o cuidado de propor exercícios que se 

aproximem o mais possível dos testes de Fitnessgram, servindo como preparação para a 

avaliação das capacidades e melhoria da condição física da turma. 

Ao longo desta etapa procurarei ainda variar o trabalho de aptidão física para que 

os alunos se empenhem mais e com maior intensidade. 

Nesta área será criada novamente uma ficha individual do aluno, onde é 

apresentado os seus resultados nos testes do fitnessgram nas duas etapas anteriores e 

os aspetos que deve melhorar para obter uma melhor classificação final. 

No final da etapa serão realizados os testes do fitnessgram (vaivém, extensões de 

braços, abdominais e o senta e alcança), procurando aferir se o trabalho realizado 

promoveu melhorias nas capacidades físicas avaliadas pelos testes. 
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2.3 Conhecimentos 

No que diz respeito à área dos conhecimentos, o objetivo continua a ser a 

aquisição dos saberes definidos pelo GDEF que estão especificados nas fichas 

informativas que já foram facultadas a todos os alunos na etapa anterior. 

Esses conhecimentos irão ser avaliados com recurso ao mesmo teste teórico das 

etapas anteriores, mas este será realizado individualmente e sem consulta. 

O teste será realizado a pares no final da etapa (fim do 3º período escolar), 

durante a penúltima semana de aulas, procurando verificar a aquisição de conhecimentos 

por parte dos alunos.  

 

2.4 Estratégias de Ensino 

 

2.4.1 Trabalho por grupos 

Após a AI foi possível verificar as diferenças existentes entre todos os alunos, nas 

diversas matérias abordadas. Desta forma, foi necessário criar grupos de nível 

homogéneos de acordo com as capacidades e competências adquiridas pelos alunos. 

Contudo, estes grupos nunca estiveram “fechados” e sofreram algumas alterações ao 

longo de cada etapa, como aconteceu na última etapa. 

O trabalho em grupos, continuará a ser realizado como na terceira etapa, de 

forma homogénea, porque quando utilizei grupos heterogéneos o trabalho não correu da 

melhor forma, com vários alunos a excluir os colegas, sem passar a bola por exemplo 

aos alunos com mais dificuldades, aspetos que tentei corrigir, intervindo junto dos alunos 

mas sem muito êxito. 

 Assim, continuarei a organizar os alunos em grupos de nível, de forma a 

diferenciar o ensino entre os mesmos e apenas utilizarei os alunos como agentes de 

ensino, sobretudo os mais aptos para que todos possam compreender o pretendido. 

 Os grupos de trabalho encontrar-se-ão especificados em cada UE. 

 

2.4.2 Estilos de ensino 

Ao longo desta etapa os estilos de ensino a utilizar continuarão a depender das 

características de cada UE, de acordo com os objetivos e matérias. Nesta etapa pretendo 

utilizar estilos de ensino mais divergentes, de forma a fomentar o processo reflexivo e 

criativo sobre os problemas, bem como a autonomia de cada um. 

 O estilo de ensino por comando será utilizado predominantemente na matéria de 

dança, no trabalho de aptidão física e nos exercícios técnicos dos JDC, de forma 

massiva. 
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 O estilo de ensino por tarefa será o mais utilizado ao longo desta etapa, porque 

permite diferenciar o trabalho a realizar com os alunos de acordo com o seu nível. Desta 

forma, consigo acompanhar as diferentes atividades de toda a turma e procurarei 

fornecer FB individualizado para que todos os alunos possam melhorar as suas 

execuções. À semelhança da etapa anterior utilizarei fichas de apoio nas estações de 

ginástica e no trabalho de aptidão física. 

 Nesta etapa procurarei utilizar de forma mais sistemática o estilo de ensino 

reciproco em simultâneo com o estilo de ensino por tarefa na matéria de ginástica. Neste 

sentido, vou continuar a formar grupos de 3 e 4 alunos para que consigam se ajudar 

mutuamente utilizando as fichas de apoio. Desta forma, pretendo que os alunos 

cooperem mais entre si e que percebam as componentes críticas e critérios de êxito de 

cada tarefa de forma mais prática. 

 Por fim, será ainda realizado o estilo de ensino por autoavaliação no final desta 

etapa, para permitir que cada aluno reflita sobre as suas aprendizagens e capacidades. 

Este estilo de ensino, bem como as fichas que estarão presentes durante as aulas das 

diferentes matérias, procurará garantir que toda a avaliação é participada por todos os 

alunos e que todos têm conhecimento sobre a mesma. 

 

2.4.3 Alunos que não realizam a prática 

 Nesta etapa será necessário ter mais atenção ao aluno que ainda não realizou 

nenhuma aula prática (Diogo Martins). Se essa situação se repetir no início desta etapa 

procurarei garantir que a avaliação decorra conforme a norma adotada pelo grupo 

disciplinar de educação física da EBSGB. 

 Os restantes alunos que não possam realizar as aulas práticas ficarão 

responsáveis por algumas das seguintes tarefas: 

 Preencher um relatório sobre a sessão; 

 Responsáveis por tarefas de controlo da atividade dos colegas; 

 Controlo das estações de aptidão física; 

 Registo de competições e situações de arbitragem; 

 Ajudas nas estações de ginástica; 

 Preenchimento das folhas de heteroavaliação 

 Preparação do material; 

 Distribuição dos coletes. 
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2.5 Avaliação 

 

2.5.1 Formativa 

A avaliação formativa será realizada de acordo com o que foi estabelecido 

inicialmente no PAT e com as reformulações existentes ao longo das etapas a este nível.  

 Assim, será necessário que os alunos acompanhem e tenham consciência do seu 

nível de desempenho durante as aulas, bem como do que deverão fazer para atingir os 

objetivos que pretendem. Procurarei que este tipo de avaliação seja sistemático, regular e 

contínuo devendo ser feito através de FB frequente que espero conseguir dar em todas 

as aulas. 

 Como já foi realizado nas etapas anteriores vou continuar a definir uma ou duas 

competências por sessão, relacionadas com o objetivo da aula e irei avaliar os alunos 

nessas mesmas competências com 0, 1 ou 2, informando os mesmos dessa avaliação e 

permitindo que todos possam demonstrar as suas competências. 

Nas aulas será realizada uma heteroavaliação autoavaliação dos alunos em 

prática, para que todos consigam analisar os erros dos colegas e avaliar as suas 

execuções. Esta estratégia vai permitir que os alunos possam discutir os critérios de êxito 

e componentes críticas de cada matéria, realizando uma reflexão e comparação entre os 

colegas e o seu próprio desempenho. Assim, os alunos ficam a conhecer as 

competências do programa e os que estão em prática ficam mais motivados porque estão 

constantemente a ser avaliados.  

 

2.5.2 Sumativa 

A avaliação sumativa será realizada no final desta etapa (3º período), na 

penúltima semana de aulas como já foi referido anteriormente. 

As notas serão dadas, tendo por base as informações recolhidas de cada aluno 

nas várias áreas de extensão, sendo utilizados os critérios de classificação previstos pelo 

GDEF, quer para as atividades físicas desportivas, quer para os conhecimentos e 

atitudes dos alunos nas aulas. A área da aptidão física será avaliada com recurso aos 

resultados obtidos no teste do fitnessgram. 

 

2.6 Objetivos por matérias 

 

De acordo com o estabelecido no PAT e com algumas reformulações explicadas no 

ponto 2.1 (Atividades Físicas e Desportivas) os objetivos para cada matéria nesta etapa 

são: 
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Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Andebol 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PE 
- Finaliza com remate 
em salto utilizando 
fintas e mudanças de 
direção; 
- Ultrapassa o defesa 
1x1 (exploração 
horizontal e vertical); 
- Colabora na 
circulação de bola; 
GR: 
- Avisa os colegas. 
 
Consolidar e Rever: 
- Remate em salto; 
- Remate em 
suspensão; 
 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Iniciar PE 
- Remata em 
suspensão e em 
apoio; 
- Inicia rapidamente o 
contra-ataque; 
- Desmarca-se 
rapidamente 
(ocupando 
racionalmente o 
campo); 
- Interceção. 
 
Consolidar e Rever: 
- Atitude defensiva 
quando equipa perde 
a bola; 
- Passe e receção 
em corrida; 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir I 
- Remata em salto; 
- Passe e receção em 
corrida; 
- Receção e remate 
em salto; 
GR:  
- Inicia contra-ataque. 
 
 
 
 
 
Consolidar e Rever: 
- Desmarcação; 

- Atitude defensiva 

quando equipa perde 
a bola; 
- Escolhe quando 
passar, rematar, 
driblar. 

Tabela 22 - Objetivos por grupos para o Andebol 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Basquetebol 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PA 
- Conjuga ações com 
companheiros 
quando em 
superioridade; 
- Com bola 
desenquadra 
adversário direto; 
- Deslizamento; 
- Sobremarcação. 
 
 
 
 
 
Consolidar e Rever: 
- Ressalto ofensivo; 
- Drible com 
mudanças da bola 
entre as pernas e por 
trás das costas; 
- Desmarca-se e ocupa 

racionalmente o espaço 
5x5; 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir E 
- Desmarca-se e 
corta para o cesto; 
- Passa a um 
companheiro em 
posição mais 
favorável; 
- Ressalto ofensivo; 
- Lançamento em 
salto; 
- Em exercício, 
mudanças entre as 
pernas e por trás das 
costas. 
 
Consolidar e Rever: 
- Atitude defensiva 
quando equipa perde 
a bola; 
- Ressalto ofensivo; 
- Aclara em corte 
para o cesto; 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Iniciar PE 
- Lançamento na 
passada; 
- Liberta-se do 
defensor para 
finalizar ou passar; 
- Dificulta drible, 
passe e lançamento; 
- Posição defensiva 
básica; 
- Arranque em drible; 
- Drible de proteção. 
 
 
 
Consolidar e Rever: 
- Desmarcação; 
- Paragens e 
rotações a um apoio; 
- Escolhe quando 
passar, lançar, driblar; 

 

Tabela 23 - Objetivos por grupos para o Basquetebol 
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Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Futebol 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PA 
- Penetra fintando ou 
driblando; 
- Dobra; 
- Fecha linhas de 
passe; 
- Compensa posição; 
- Fintas. 
 
 
 
 
Consolidar e Rever: 
- Devolve a bola para a 

frente do companheiro; 

 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Iniciar PA 
- Devolve a bola para 
a frente do 
companheiro; 
- Pressiona; 
- Remate de cabeça; 
- Passa rasteiro ou 
alto; 
- Drible. 
 
 
 
Consolidar e Rever: 
- Condução da bola; 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir E 
- Escolhe quando 
passar, rematar, 
driblar; 
- Condução; 
- Conhece as regras 
das faltas e reposição 
da bola. 
GR: 
- Passa a 
desmarcado; 
 
Consolidar e Rever: 
- Desmarcação; 
- Atitude defensiva 
quando equipa perde 
a bola; 
 

Tabela 24 - Objetivos por grupos para o Futebol 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Voleibol 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PA 
- Remata, passe 
colocado ou amorti; 
- Atitude defensiva 
protegendo 
companheiro; 
- Realiza com 
correção passe de 
costas e remate; 
- Realiza com 
correção 
deslocamentos e 
posições base. 
 
 
 
 
Consolidar e Rever: 
- Realiza com correção 
serviço por cima; 
- Em exercício 
posiciona-se e defende 
remate em manchete; 
 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir E 
- Serve por cima para 
zona difícil; 
- Em exercício remata 
em salto; 
- Em exercício 
posiciona-se e 
defende remate em 
manchete; 
- Realiza com 
correção serviço por 
cima. 
 
 
 
 
 
Consolidar e Rever: 
- Posiciona-se, recebe 
manchete ou passe 
(adapta), direcionando 
para passador; 
- Posiciona-se para 2º 
toque e passa alto para 
companheiro ou coloca 
para o campo 
adversário; 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PE 
- Posiciona-se, 
recebe manchete ou 
passe (adapta), 
direcionando para 
passador; 
- Posiciona-se para 
2º toque e passa alto 
para companheiro ou 
coloca para o campo 
adversário; 
- Realiza com 
correção manchete; 
- Realiza com 
correção serviço 
baixo. 
 
Consolidar e Rever: 
- Recebe (cima ou 
baixo), imprimindo à 
bola trajetória alta 
agarrando-a em 
seguida; 

- Realiza com correção 

serviço por baixo; 

 

Tabela 25 - Objetivos por grupos para o Voleibol 
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Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Ginástica de solo 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir E 
- Cambalhota à 
retaguarda com 
pernas juntas 
estendidas; 
- Rodada; 
- Cambalhota 
retaguarda com pino. 
 
 
 
Consolidar e Rever: 
- Cambalhota à frente 
e retaguarda de 
pernas afastadas; 
- P. flexibilidade – 

Ponte; 

 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PE 
- Cambalhota à frente 
e retaguarda com 
pernas afastadas e 
cambalhota saltada. 
- Colabora nas 
ajudas; 
- Pino de braços com 
ajuda seguido de 
cambalhota à frente. 
 
Consolidar e Rever: 
- Pino de cabeça; 
- Cambalhota à frente 
e retaguarda de 
pernas afastadas; 
 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Iniciar PE 
- Cambalhota à frente 
com pernas 
afastadas; 
- Cambalhota à 
retaguarda com 
pernas afastadas; 
- Cambalhota saltada. 
 
 
 
Consolidar e Rever: 
- Cambalhota à frente 
e retaguarda; 
- Sobe para pino no 
espaldar seguido de 
cambalhota à frente. 
- Pino de cabeça. 

Tabela 26 - Objetivos por grupos para a Ginástica de solo 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Ginástica de 
aparelhos 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir E 
Mini:; ¼ mortal atrás; 
Barra: Meia volta em 
apoio; Rolamento à 
frente seguido de 
balanços. 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidar e Rever: 
Mini: 
- Pirueta para a 
direita e esquerda; 
Barra: 
- Sarilho 
 
 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PE 
Mini: Pirueta 
esquerda e direita; 
Trave: Saída com 
meia pirueta e 
receção equilibrada; 
Barra: Subida de 
frente (pronação) e 
saída em rolamento à 
frente; Saída em 
báscula à frente com 
receção equilibrada. 
 
Consolidar e Rever: 
Plinto: 

- Cambalhota à frente 

no plinto longitudinal; 
Barra:  
- Balanços laterais 
com mudança de 
pegas e cambiada 
percorrendo 
lateralmente a barra. 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Iniciar PE 
Plinto: Salto eixo no 
plinto transversal; 
Mini: Carpa pernas 
afastadas; 
Trave: Avião;  
Barra: Balanços 
laterais com mudança 
de pegas e cambiada 
percorrendo 
lateralmente a barra. 
 
 
Consolidar e Rever: 
Barra: 
- Balanço atrás à 
frente com saída 
equilibrada 
retaguarda; Balanços 
laterais com mudança 
sucessiva de pegas, 
percorrendo 
lateralmente a barra. 

Tabela 27 - Objetivos por grupos para a Ginástica de Aparelhos 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Ginástica Desenvolvimento e Aplicação 
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acrobática Concluir E 
Realizar corretamente as figuras da parte do elementar com: 
- Fluidez; 
- Sincronização; 
- Ligações. 

 

 
Tabela 28 - Objetivos por grupos para a Ginástica Acrobática 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Atletismo 

 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
 Concluir E 
Corridas: Estafeta 
4x60 com 
testemunho;  
Barreiras: com 
partida em 4 apoios; 
 
 
 
 
Consolidar e Rever: 
Estafetas: 
- Técnicas de 
transmissão; 
Salto em altura: 
- Técnica de Fosbury 
Flop; 
 
 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Iniciar E 
Corridas: 50m com 
partida em 4 apoios; 
Lançamentos: Lança 
bola com pega 
correta. 
 
 
 
 
Consolidar e Rever: 
Estafetas: 
- 4x50 com 
testemunho; 
- Técnicas de 
transmissão; 
 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PE 
Corridas: 
Estafeta 4x50m com 
testemunho; 
Lançamentos: Lança 
o peso 3,4kg de 
costas com rotação 
do tronco sem 
balanços; 
 
Consolidar e Rever: 
Estafetas: 
- Técnicas de 
transmissão; 
Salto em altura: 
- Técnica de tesoura; 
 

Tabela 29 - Objetivos por grupos para o Atletismo 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Raquetas - Ténis 

Desenvolvimento e Aplicação  
Concluir E 
- Serviço por cima com correção; 
- Avança para a rede com oportunidade e faz vólei; 
- Executa smash. 
 
Consolidar e Rever: 
- Pegas e mudança de pega; 
- Direita e esquerda com correção; 
- Coloca a bola ao alcance de um companheiro utilizando direitas e 
esquerdas. 

Tabela 30 - Objetivos por grupos para as Raquetes-Ténis 
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Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Dança 

Desenvolvimento e Aplicação 
Concluir E 
Aeróbica: 
- Polichinelo; 
- Passo em V; 
- Joelho cotovelo. 

Tabela 31 - Objetivos por grupos para a Dança 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Orientação 

Desenvolvimento e Aplicação 
Iniciar PE 
- Calcula distâncias; 
- Seleciona o trajeto. 

Tabela 32 - Objetivos por grupos para a Orientação 

 

2.7 Calendarização 

 

 

Data 

1ª UE 2ª UE 

3/4 
10/4 

5/4 
12/4 
17/4 
24/4 

19/4 
26/4 

8/5 
17/5 

3/5 
10/5 
24/5 
29/5 

15/5 
22/5 

31/5 7/6 

Espaço 
Gin. 

 

P2  
e 

 P1 
Ext 

P2  
e 

P1 
Gin. Ext Sala 

JDC 

Basquetebol    
   

Teste de 
Avaliação 

e auto 
avaliação 

Entrega 
dos 

testes e 
hétero 

avaliação 

Voleibol       

Andebol       

Futebol       

Ginástica 

Solo    
   

Aparelhos    
   

Acrobática    
   

Atletismo 

Corridas        

Saltos       

Lançamentos       

Dança 
Chá chá chá       

Regadinho        
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Aeróbica       

Raquetes Ténis    
   

Exploração 
da 

natureza 
Orientação    

   

Aptidão 
Física 

Abdominais, 
corrida, 
saltos à 
corda 

   

   

 

NOTA: Na aula de 08/05 serão realizadas os testes da flexibilidade e força superior do 

fitnessgram e na aula do dia 17/05 serão realizados os testes do vaivém e das 

abdominais.  

 

 

2.8 Matérias e conteúdos 

 

1ª Unidade de Ensino 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Andebol 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PE 
- Finaliza com remate 
em salto utilizando 
fintas e mudanças de 
direção; 
- Ultrapassa o defesa 
1x1 (exploração 
horizontal e vertical); 
- Colabora na 
circulação de bola; 
GR: 
- Avisa os colegas. 
 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Iniciar PE 
- Remata em 
suspensão e em 
apoio; 
- Inicia rapidamente o 
contra-ataque; 
- Desmarca-se 
rapidamente 
(ocupando 
racionalmente o 
campo); 
- Interceção. 
 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir I 
- Remata em salto; 
- Passe e receção em 
corrida; 
- Receção e remate em 
salto; 
GR:  
- Inicia contra-ataque. 
 

Basquetebol 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PA 
- Conjuga ações com 
companheiros quando 
em superioridade; 
- Com bola 
desenquadra 
adversário direto; 
- Deslizamento; 
- Sobremarcação. 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir E 
- Desmarca-se e 
corta para o cesto; 
- Passa a um 
companheiro em 
posição mais 
favorável; 
- Ressalto ofensivo; 
- Lançamento em 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Iniciar PE 
- Lançamento na 
passada; 
- Liberta-se do defensor 
para finalizar ou passar; 
- Dificulta drible, passe e 
lançamento; 
- Posição defensiva 
básica; 
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 salto; 
- Em exercício, 
mudanças entre as 
pernas e por trás das 
costas. 

- Arranque em drible; 
- Drible de proteção. 
 

Futebol 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PA 
- Penetra fintando ou 
driblando; 
- Dobra; 
- Fecha linhas de 
passe; 
- Compensa posição; 
- Fintas. 
 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Iniciar PA 
- Devolve a bola para 
a frente do 
companheiro; 
- Pressiona; 
- Remate de cabeça; 
- Passa rasteiro ou 
alto; 
- Drible. 
 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir E 
- Escolhe quando passar, 
rematar, driblar; 
- Condução; 
- Conhece as regras das 
faltas e reposição da 
bola. 
GR: 
- Passa a desmarcado; 

Voleibol 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PA 
- Remata, passe 
colocado ou amorti; 
- Atitude defensiva 
protegendo 
companheiro; 
- Realiza com 
correção passe de 
costas e remate; 
- Realiza com 
correção 
deslocamentos e 
posições base. 
 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir E 
- Serve por cima para 
zona difícil; 
- Em exercício 
remata em salto; 
- Em exercício 
posiciona-se e 
defende remate em 
manchete; 
- Realiza com 
correção serviço por 
cima. 
 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PE 
- Posiciona-se, recebe 
manchete ou passe 
(adapta), direcionando 
para passador; 
- Posiciona-se para 2º 
toque e passa alto para 
companheiro ou coloca 
para o campo adversário; 
- Realiza com correção 
manchete; 
- Realiza com correção 
serviço baixo. 

Ginástica de solo 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir E 
- Cambalhota à 
retaguarda com 
pernas juntas 
estendidas; 
- Rodada; 
- Cambalhota 
retaguarda com pino. 
 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PE 
- Cambalhota à frente 
e retaguarda com 
pernas afastadas e 
cambalhota saltada. 
- Colabora nas 
ajudas; 
- Pino de braços com 
ajuda seguido de 
cambalhota à frente. 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Iniciar PE 
- Cambalhota à frente 
com pernas afastadas; 
- Cambalhota à 
retaguarda com pernas 
afastadas; 
- Cambalhota saltada. 
 

Ginástica de 
aparelhos 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir E 
Mini:; ¼ mortal atrás; 
Barra: Meia volta em 
apoio; Rolamento à 
frente seguido de 
balanços. 
 
 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PE 
Mini: Pirueta 
esquerda e direita; 
Trave: Saída com 
meia pirueta e 
receção equilibrada; 
Barra: Subida de 
frente (pronação) e 
saída em rolamento à 
frente; Saída em 
báscula à frente com 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Iniciar PE 
Plinto: Salto eixo no 
plinto transversal; 
Mini: Carpa pernas 
afastadas; 
Trave: Avião;  
Barra: Balanços laterais 
com mudança de pegas 
e cambiada percorrendo 
lateralmente a barra. 
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receção equilibrada. 

Ginástica 
acrobática 

Desenvolvimento e Aplicação 
Concluir E 
Realizar corretamente as figuras da parte do elementar com: 
- Fluidez; 
- Sincronização; 
- Ligações. 

 

 

Atletismo 

 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
 Concluir E 
Corridas: Estafeta 
4x60 com testemunho;  
Barreiras: com partida 
em 4 apoios; 
 
 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Iniciar E 
Corridas: 50m com 
partida em 4 apoios; 
Lançamentos: Lança 
bola com pega 
correta. 

Desenvolvimento e 
Aplicação 
Concluir PE 
Corridas: 
Estafeta 4x50m com 
testemunho; 
Lançamentos: Lança o 
peso 3,4kg de costas 
com rotação do tronco 
sem balanços. 

Raquetas - Ténis 

Desenvolvimento e Aplicação  
Concluir E 
- Serviço por cima com correção; 
- Avança para a rede com oportunidade e faz vólei; 
- Executa smash. 

Dança 

Desenvolvimento e Aplicação 
Concluir E 
Aeróbica: 
- Polichinelo; 
- Passo em V; 
- Joelho cotovelo. 

Orientação 

Desenvolvimento e Aplicação 
Iniciar PE 
- Calcula distâncias; 
- Seleciona o trajeto. 

Tabela 33 - Matérias e conteúdos da 1ª Unidade de Ensino 

 

2ª Unidade de Ensino 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Andebol 

Consolidar e Rever: 
- Remate em salto; 
- Remate em 
suspensão; 
 

Consolidar e Rever: 
- Atitude defensiva 
quando equipa perde 
a bola; 
- Passe e receção 
em corrida; 

Consolidar e Rever: 
- Desmarcação; 
- Atitude defensiva 
quando equipa perde a 
bola; 
- Escolhe quando passar, 
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rematar, driblar. 

Basquetebol 

Consolidar e Rever: 
- Ressalto ofensivo; 
- Drible com 
mudanças da bola 
entre as pernas e por 
trás das costas; 
- Desmarca-se e 
ocupa racionalmente 
o espaço 5x5; 

Consolidar e Rever: 
- Atitude defensiva 
quando equipa perde 
a bola; 
- Ressalto ofensivo; 
- Aclara em corte 
para o cesto; 

Consolidar e Rever: 
- Desmarcação; 
- Paragens e rotações a 
um apoio; 
- Escolhe quando passar, 
lançar, driblar; 
 

Futebol 

Consolidar e Rever: 
- Devolve a bola para 
a frente do 
companheiro; 
 

Consolidar e Rever: 
- Condução da bola; 

Consolidar e Rever: 
- Desmarcação; 
- Atitude defensiva 
quando equipa perde a 
bola; 
 

Voleibol 

Consolidar e Rever: 
- Realiza com 
correção serviço por 
cima; 
- Em exercício 
posiciona-se e 
defende remate em 
manchete; 
 

Consolidar e Rever: 
- Posiciona-se, 
recebe manchete ou 
passe (adapta), 
direcionando para 
passador; 
- Posiciona-se para 
2º toque e passa alto 
para companheiro ou 
coloca para o campo 
adversário; 

Consolidar e Rever: 
- Recebe (cima ou baixo), 
imprimindo à bola 
trajetória alta agarrando-
a em seguida; 
- Realiza com correção 
serviço por baixo; 
 

Ginástica de solo 

Consolidar e Rever: 
- Cambalhota à frente 
e retaguarda de 
pernas afastadas; 
- P. flexibilidade – 
Ponte; 
 

Consolidar e Rever: 
- Pino de cabeça; 
- Cambalhota à frente 
e retaguarda de 
pernas afastadas; 
 

Consolidar e Rever: 
- Cambalhota à frente e 
retaguarda; 
- Sobe para pino no 
espaldar seguido de 
cambalhota à frente. 
- Pino de cabeça. 

Ginástica de 
aparelhos 

Consolidar e Rever: 
Mini: 
- Pirueta para a 
direita e esquerda; 
Barra: 
- Sarilho 
 
 

Consolidar e Rever: 
Plinto: 
- Cambalhota à frente 
no plinto longitudinal; 
Barra:  
- Balanços laterais 
com mudança de 
pegas e cambiada 
percorrendo 
lateralmente a barra. 

Consolidar e Rever: 
Barra: 
- Balanço atrás à frente 
com saída equilibrada 
retaguarda; Balanços 
laterais com mudança 
sucessiva de pegas, 
percorrendo lateralmente 
a barra. 

Atletismo 

 

Consolidar e Rever: 
Estafetas: 
- Técnicas de 
transmissão; 
Salto em altura: 
- Técnica de Fosbury 
Flop; 
 
 

Consolidar e Rever: 
Estafetas: 
- 4x50 com 
testemunho; 
- Técnicas de 
transmissão; 
 

Consolidar e Rever: 
Estafetas: 
- Técnicas de 
transmissão; 
Salto em altura: 
- Técnica de tesoura; 
 

Raquetas - Ténis 

Consolidar e Rever: 
- Pegas e mudança de pega; 
- Direita e esquerda com correção; 
- Coloca a bola ao alcance de um companheiro utilizando direitas e 
esquerdas. 
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Dança 
Consolidar e Rever: 
Todos os passos (regadinho, cha-cha-cha, kizomba, aeróbica). 

Tabela 34 - Matérias e conteúdos da 2ª Unidade de Ensino 
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3 Anexos  
 

3.1 Anexo 1 - Progressões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progressões para Cambalhota à frente com os membros inferiores afastados 

Exercício 1 – Execução do rolamento à 
frente com MI afastados sobre um aparelho 
estreito (plinto ou banco sueco). 

Objetivos - Tomar consciência da colocação  
das mãos no final do movimento e facilitar o 
afastamento dos MI e a  elevação da bacia. 

 

 

 

Exercício 2 – Rolamento à frente com 
pernas afastadas num plano inclinado, 
partindo da posição de cócoras e terminando 
de pé com os MI afastados e em extensão;  

Objetivos - Tomar consciência da 

velocidade de execução e sua importância; 

Tomar consciência da importância da correta 
colocação das mãos para elevar a bacia; 

 

Exercício 3 – Execução do rolamento à 
frente com MI afastados em condições 
normais de realização, com e sem ajuda. 

Objetivos – Tomar consciência do gesto na 

sua globalidade. 
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Progressões para Cambalhota à retaguarda com os membros inferiores afastados 

Exercício 1 (“Bolinha”) - A partir da posição 

de sentado, rolar à retaguarda sobre o raquis 

e regressar à posição inicial. 

Objetivo – Tomar consciência da posição 

engrupada e do enrolamento do raquis e 

regressar à posição inicial. 

 

Exercício 2 – Partindo da posição de 

sentado, realização do rolamento à 

retaguarda sobre um plinto, terminando com 

os MI afastados. 

Objetivo – Facilitar o afastamento e 

extensão dos MI. 

 

Exercício 3 – Rolamento à retaguarda num 

plano inclinado, partindo da posição de 

cócoras, terminando com os MI afastados. 

Objetivo – Realizar o gesto no plano 

inclinado para permitir que o aluno tome 

consciência da necessidade de impulsionar 

com os MI para adquirir o desequilíbrio 

necessário à execução do movimento. 

 

 

 

Exercício 4 – Rolamento à retaguarda num 

plano inclinado, partindo da posição de pé, 

terminando com os MI afastados. 

Objetivo – Adquirir noção do desequilíbrio à 

retaguarda com os MI em extensão. 

 

Exercício 5 – Realização do rolamento à 

retaguarda no colchão, partindo da 

posição de pé (com e sem ajuda). 

Objetivos – Tomar consciência do gesto na 

sua globalidade 
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Progressões para a cambalhota saltada 

Exercício 1 – Posição de cócoras, mãos 
apoiadas à frente, estender os MI deixando 
incidir o peso do corpo nos membros 
superiores estendidos. 

Objetivo - Lançar as mãos para frente, com 

o olhar dirigido para estas 

 

 

Exercício 2 – O exercício anterior mas com 

enrolamento, fletindo lentamente os MS 

 

 

Exercício 3 - Pernas semi-fletidas, 

rolamento saltado sobre um obstáculo (rolo). 

Objetivo - Aumentar a impulsão dos MI bem 

como o aumento da fase de voo. 

 

 

 

 

Exercício 4 – Iniciar o movimento na posição 
de cócoras sobre um colchão; saltar 
executando o rolamento, para um outro 
colchão mais afastado. 

Objetivo - Aumentar a impulsão dos MI bem 

como o aumento da fase de voo. 

 

Exercício 5 - Iniciar o movimento na posição 
de cócoras e executar o rolamento saltado 
sobre um obstáculo (bola). 

Objetivo - Ultrapassar o obstáculo efetuando 

um voo de maior amplitude. 

 

Exercício 6 - Iniciar o movimento da posição 

vertical e executar o rolamento saltado. 

Objetivo - Aumentar a impulsão dos MI bem 

como o aumento da fase de voo. 

 

 

 

Exercício 7 – Após corrida preparatória, 
efetuar a chamada para realizar rolamento 
saltado em condições normais 

Objetivo - Ter a noção da globalidade do 
gesto técnico. 
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Progressões para o pino 

Exercício 1 – Elevar a bacia à vertical 

com MI fletidos. 

Objetivos – Consciencialização da posição 

invertida e do peso do corpo sobre os 

apoios. 
 

Exercício 2 – Partindo da posição de 

joelhos com ajuda na anca efetuar a 

elevação da bacia com posterior 

extensão dos MI. 

Objetivo – Adquirir a noção do alinhamento 

dos segmentos corporais com retroversão da 

bacia. 

 

Exercício 3 – Executar o apoio facial 

invertido contra o espaldar 

Objetivo – Tomar consciência da posição 
inicial e do balanço da M. I.  

Exercício 4 – Com os MI sobre o plinto, 

colocar as mãos no solo e efetuar a extensão 

dos mesmos. 

Objetivos – Tomar consciência do 

bloqueio dos ombros e da colocação 

da bacia sobre os apoios. 

 

Exercício 5 – Executar o apoio facial 

invertido, no solo, com ajuda. 

Objetivos – Tomar consciência da 

globalidade do gesto. 
 

Exercício 6 – Em apoio facial invertido, 
realizar oscilações anteriores e posteriores 
com ajuda de 2 colegas. 

Objetivos – Tomar consciência da 

tonicidade corporal. 

 

Exercício 7 – Executar o apoio facial 
invertido  mantendo a posição. 
Objetivos – Tentar manter a posição 
definida com alinhamento dos segmentos 
durante o máximo de tempo. 
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3.2 Anexo 2 – Ginástica Acrobática 

Caracterização dos atletas: 

Base 

- É o elemento que suporta ou projeta. 

- É o mais responsável perante o treinador e disciplinador dos outros elementos do par/grupo. 

- Deve ser mais forte, mais pesado e, se possível, mais alto que os outros. 

- Função: sustentação do(s) intermédio(s), em grupos e/ou do volante, execução de estafas nos 

elementos dinâmicos, sozinho ou em conjunto com o(s) intermédio(s). 

Base Intermédio 

- Elemento que ajuda a suportar, a projetar ou executa determinadas posições intermédias. 

- É o ginasta com características semelhantes às do base, embora mais leve e de menor envergadura 

física. 

- Função: executam funções idênticas aos bases e por vezes aos volante. 

Volante 

- Elemento executante. 

- É o ginasta com características técnicas mais versáteis.  

- Fisicamente devem ser leves e de baixa estatura. 

 
 

 

 

 

 

Técnicas de Execução 

As “pegas” formam a união entre os ginastas do par/grupo, e permitem a realização de elementos 

de equilíbrio ou dinâmico. 

P
e
g

a
 

S
im

p
le

s
 

 

As mãos unem-se em posição de 

“aperto de mão” com os dedos 

indicador e médio envolvendo o pulso. 

 

 

 

 

 

 

P
e
g

a
 d

e
 

P
u

ls
o

s
 

Existem várias utilizações, 

principalmente quando os ginastas se 

agarram com uma só mão. É a mais 

fácil de executar corretamente na 

escola. 
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P
e
g

a
 d

e
 

C
o

to
v
e
lo

s
 

O base agarra o volante acima do 

cotovelo pelo lado de fora. É utilizada 

quando os ginastas se encontram de 

frente um para o outro. 

 

 

 

 

 

 

P
e
g

a
 d

e
 

O
m

b
ro

s
 É utilizada principalmente em posições 

invertidas onde os ginastas se agarram 

mutuamente pelos ombros. 

 

 

 

 

 

 

P
e
g

a
 

P
é
 /
 M

ã
o

 

Utilizada para posições estáticas em 

que o base suporta o volante nas suas 

mãos, ou como forma de impulsão, nos 

elementos dinâmicos. 

 

 

 

 

 

 

P
e
g

a
 d

e
 

 E
s
ta

fa
 

Apoio de uma mão sobre a outra, 

sendo a mão de cima agarrada pela 

debaixo. Utilizada para impulsionar o 

volante, nos elementos dinâmicos e 

equilíbrio de pares. 

 

 

 

 

 

 

P
e
g

a
 

E
n

tr
e
la

ç
a
d

a
 

Utilizada em trios e quadras. É 

executada com dois ginastas voltados 

de frente um para o outro, entrelaçando 

as mãos para impulsionar o volante. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caracterização dos elementos 

 

Montes - São todas as subidas com ou sem fase de voo do solo para o base. Podem ser classificados 

em “montes propriamente ditos” quando constituem um elemento do exercício e são classificados, e “montes” 

não classificados, com o objetivo de atingir as posições de equilíbrio. 

 

 

 

 

Desmontes - Consistem na realização de um elemento de equilíbrio ou dinâmico que implique um 

descida do base para o solo. Um desmonte não deverá ser uma queda para o solo, mas sim uma receção 

controlada e equilibrada no solo. 
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3.3 Anexo 3 – Tabela de registo da corrida de aquecimento 

 

Turma AV1 Aulas 

Nº Alunos                      

1 Ana Mendes                      

2 Cátia Santos                      

3 Débora Pinheiro                      

4 Diogo Almeida                      

5 Diogo Martins                      

6 Domingas 
Bartolomeu 

                     

7 Elena Salin                      

8 Jean Santos                      

9 Jéssica Almeida                      

10 Melissa Almeida                      

11 Raquel Gomes                      

12 Ricardo Aranda                      

13 Soraia Carvalho                      

14 Telmo Martins                      

Turma SE1 Aulas 

Nº Alunos                      

1 André Victorino                      

2 Aureo Andrade                      

3 Barbara Costa                      

4 Catarina 
Gonçalves 

                     

5 Diana Marques                      

6 Diogo Correia                      

7 Diogo Barreto                      

8 Edivaldo 
Andrade 

                     

9 Edmara 
Bartolomeu 

                     

10 Hugo Cussina                      

11 Jéssica Moreira                      

12 João Bernardo                      

13 Rui António                      

14 Simão José                      

15 Volodymyr 
Senyk 
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3.4 Anexo 4 – Ajudas na ginástica de solo 

 

Elemento 
Gímnico 

Ajuda Imagem 

Avião 

- O ajudante coloca-se lateralmente ao 
aluno e com uma mão no peito e outra 
na parte anterior da coxa, da perna ou 
do pé. 

 

Cambalhota à 
frente 

- Colocação de uma mão na coxa e 
outra nas costas ou na nuca; 
- Segurar as mãos na fase de 
elevação; 

 

Cambalhota atrás 

- O ajudante deverá apoiar uma mão 
nas costas do aluno para lhe controlar 
a fase de sentar e depois deverá puxá-
lo pela zona da bacia no sentido de 
facilitar a repulsão dos braços no solo e 
assim evitar que bata com a cabeça; 
- Se o aluno já executa bem as fases 
de fecho e enrolamento à retaguarda, o 
ajudante deverá colocar-se um pouco 
mais atrás, segurá-lo pela bacia e 
puxar para cima facilitando a repulsão 
de braços e impedindo que bata com a 
cabeça no solo. 

 

Cambalhota à 
frente com pernas 

afastadas 

- Se o aluno estiver ainda numa fase 
atrasada da aprendizagem, deverá ser 
ajudado por trás, na zona lombar; 
- Se estiver numa fase mais adiantada, 
poderá ser ajudado de frente sendo 
puxado pelos membros superiores 
junto aos ombros.  

Cambalhota atrás 
com pernas 
afastadas 

- O ajudante deverá apoiar uma mão 
nas costas do aluno para lhe controlar 
a fase de sentar e depois deverá puxá-
lo pela zona da bacia no sentido de 
facilitar a repulsão dos braços no solo e 
assim evitar que bata com a cabeça; 
- Se o aluno já executa bem as fases 
de fecho e enrolamento à retaguarda, o 
ajudante deverá colocar-se um pouco 
mais atrás, segurá-lo pela bacia e 
puxar para cima facilitando a repulsão 
de braços e impedindo que bata com a 
cabeça no solo. 
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Pino com 
cambalhota 

- Colocação das mãos na coxa ou uma 
mão no ombro (quando existem muitas 
dificuldades); 
- Segurar os membros inferiores para 
enrolar a cabeça. 

 

Cambalhota a 
retaguarda para 

pino 

- O ajudante coloca-se lateralmente em 
relação ao aluno, e no momento, em 
que os membros inferiores passam 
sobre a cabeça, segura-os e ajuda a 
executar a abertura puxando para cima 
até que ele chegar a apoio invertido. 

 

Roda 

- O ajudante coloca-se lateralmente (do 
lado da perna de impulsão de forma a 
ficar nas costas do aluno); 
- Colocação das mãos na bacia, 
cruzadas. 

 

Rodada 

- O ajudante coloca-se lateralmente 
ajudando na zona da bacia e nas 
costas do aluno; 
- Deve-se ajudar no momento em que o 
aluno coloca a segunda mão no solo. 

 

Ponte 

- Ajudante à frente do executante, pés 
de frente para as mãos. 
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3.5 Anexo 5 – Relatório de aula 

 

Nome ..................................................  Motivo da dispensa ................................................... 

Ano ......     Turma ......     N.º ......     Data ...../..../20...      Hora ......... às ........ Local .............. 

NOTA: O relatório deverá ter boa apresentação, pois será um elemento da tua avaliação. 

DESCRIÇÃO DA AULA 

Parte Inicial 

 

Parte Principal 

 

 

 

Parte Final 

 

 

A tua 

Opinião 

Aspetos da aula que mais te agradaram: 

 

 

Aspetos da aula que menos te agradaram: 
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Observações 

 

Aspetos que serão avaliados no teu Relatório da Aula de Educação Física 

Conteúdo/Forma de organização/Apresentação/Ortografia 

 

Aspetos importantes a incluírem na Descrição da Aula 

 Tema da aula (ex.: Atletismo, Futebol, etc.) e conteúdos abordados (ex.: salto em 

comprimento, passe, etc.); 

 Nome dos exercícios; 

 Descrição e explicação dos exercícios realizados; 

 Disposição e nome do material utilizado na realização dos exercícios; 

 Organização da turma em cada exercício (ex.: pares, colunas, etc.); 

 (Nota: podes elaborar um esquema) 

 Comportamento da turma; 

 Opinião pessoal acerca do decorrer da aula. 
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3.6 Anexo 6 - Critérios de avaliação para alunos sem prática  

 

 

DOMÍNIOS 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS 

 

INSTRUMENTOS 

  

Percentagens 

 

 

 

CONHECIMENTO 

E CAPACIDADES 

90% 

 

 - Dominar o protocolo de aplicação dos testes de 

aptidão física Fitnessgram. Colaborar na recolha de 

dados. 

 

 - Dominar as principais regras das diferentes 

matérias das atividades físicas. Colaborar nas 

arbitragens. 

 

 - Dominar os conhecimentos relativos aos 

processos de elevação e manutenção da aptidão 

física e das atividades físico-desportivas relativos ao 

seu ciclo de escolaridade 

 

OBSERVAÇÃO E REGISTO 

- Produzir um relatório, pormenorizado e recorrendo a 

uma linguagem adequada, de cada aula de 

Educação Física 

 - Observação 

direta 

 

- Observação direta 

e elaboração de 

dossier sobre as 

regras das matérias 

abordadas 

 

- Testes escritos 

sobre a matéria do 

seu ano e sobre 

regras. 

Apresentação aos 

colegas sobre a 

matéria do seu ano 

 

- Relatório 

produzido 

 

20% 

 

 

25% 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

20% 

 

 

ATITUDES                              

10% 

- Ser assíduo e pontual; 

- Respeitar o professor, os colegas e o espaço; 

- Demonstrar empenhamento na realização das 

atividades;  

- Fomentar um espírito de cooperação e entreajuda 

 

- Grelha de observação 
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3.7 Anexo 7 – Exemplo de grelhas de Avaliação Formativa 

 

 

  

Turma AV1 Recebe (cima ou baixo), 
imprimindo à bola 

trajetória alta agarrando-
a em seguida 

Serve por 
baixo p/ esq. 

ou drt. 

Posiciona-se, 
recebe manchete 

ou passe (adapta), 
direcionando p/ 

passador 

Posiciona-se p/ 2º 
toque e passa alto 
p/ companheiro ou 

colocado p/ 
adversário 

Nome do Aluno 

Ana Mendes 1 1 2 1 

Cátia Santos 1 2 1 2 

Débora Pinheiro 2 3 2 2 

Diogo Almeida 1 2 2 2 

Diogo Martins 1 1 2 1 

Domingas Bartolomeu 2 3 2 2 

Elena Salin 2 2 2 2 

Jean Santos 1 2 2 1 

Jéssica Almeida 2 2 3 2 

Melissa Almeida 1 1 2 1 

Raquel Gomes 1 1 2 1 

Ricardo Aranda 1 1 2 1 

Soraia Carvalho 1 2 2 1 

Telmo Martins 2 1 1 2 
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3.8 Anexo 8 – Folha de Avaliação Formativa (Componentes críticas) 

 

Gesto Técnico de Batimento de Direita 

 

 

Componentes críticas: 

 

1 - Posição de atenção; 

2 - Rotação do tronco; pequeno passo lateral com pé direito; preparação da 

raquete. 

3 - Transferência do peso do corpo para a perna esquerda. 

4 - Movimento ascendente da raquete (top-spin), ponto de impacto da raquete na 

bola; 

5 - Finalização do gesto técnico (raquete sobre ombro esquerdo). 
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3.9 Anexo 9 - Folha de Avaliação Formativa (check-list) 

Gesto Técnico de Batimento de Direita 

 

Avaliação Formativa: 

 Se os alunos realizam as componentes críticas com correção 

global coloca-se S, se não realizam, ou realizam de forma 

incorreta coloca-se N. 

 Nº do aluno que está a 

avaliar 

               

Nº do aluno avaliado                

Assumiu a posição de 

atenção? 

               

Realizou a rotação do tronco?                

Deu um pequeno passo lateral 

com o pé direito? 

               

Preparou a raquete?                

Transferiu o peso do corpo 

para a perna esquerda? 

               

Movimento ascendente da 

raquete? 

               

Finalizou o gesto técnico? 

(raquete sobe o ombro 

esquerdo) 
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3.10 Anexo 10 – Ficha de autoavaliação 

 

AUTOAVALIAÇÃO - 2º PERÍODO 

 

Nome:________________________________________ Nº____ Data: ___/___/___ 

 

 Em cada área deverás colocar a tua autoavaliação numa escala de 0 a 20 valores. 

Deverás preencher todos os espaços de resposta, os quais serão assumidos como 

resposta idêntica a 0 se não estiverem preenchidos. 

1. Atitudes e valores (esta área envolve assiduidade e pontualidade; respeito pelo 

professor e pelos colegas; trazer o material necessário para a aula; empenho nas 

atividades; cooperação e interajuda): _____ 

 

2. Atividades Físicas Desportivas 

2.1. Andebol _____ 

2.2. Atletismo _____ 

2.3. Basquetebol _____ 

2.4. Dança _____ 

2.5. Futebol _____ 

2.6. Ginástica de aparelhos _____ 

2.7. Ginástica de solo _____ 

2.8. Ténis _____ 

2.9. Voleibol _____ 

 

 

 

 


