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1. Balanço 1ª Etapa – Avaliação Inicial  

 A primeira etapa do processo ensino aprendizagem de Educação Física 

correspondeu à Avaliação Inicial (AI), onde os alunos foram avaliados em todas 

as matérias a abordar durante o presente ano letivo. Segundo o PNEF, a AI 

deverá corresponder a um período de 5 a 6 semanas.  

O planeamento desta etapa foi realizado aula a aula, consoante o 

roulement das instalações desportivas da escola. Este tipo de planeamento 

trouxe benefícios mas também conduziu a pontos negativos. Relativamente 

aos benefícios, tive a liberdade de escolher as matérias a trabalhar, aula a 

aula, consoante o desempenho que observava dos alunos durante as 

atividades propostas, lecionando mais vezes as matérias onde estes 

demonstravam mais dificuldades. Por outro lado, o planeamento aula a aula fez 

com que perdesse a noção do tempo, ultrapassando o período das 6 semanas 

para poder avaliar todas as matérias. A rotação das instalações também 

contribuiu para o demorado período de avaliação inicial, uma vez que, muitas 

das matérias a abordar têm necessariamente de ser lecionadas no ginásio e o 

número de aulas neste espaço é muito reduzido, logo surgiu a necessidade de 

prolongar este período. 

Relativamente ao planeamento efetivo das sessões de ensino, a minha 

principal dificuldade relacionou-se com a definição do tempo para cada 

atividade e consequentemente o número de atividades que iria propor para 

cada aula, uma vez que, não conhecia os alunos e não sabia o tempo que eles 

iriam necessitar para compreenderem a tarefa e executarem-na com sucesso. 

Ao longo da etapa essa dificuldade foi diminuindo, como se pôde observar no 

decorrer das sessões. No início da unidade, por vezes, alguns grupos não 

chegavam a realizar todas as tarefas propostas para a aula, enquanto no final 

todos os grupos já passavam por todas as estações definidas.  

Outra dificuldade que demonstrava, relacionada com o planeamento das 

sessões, deparava-se com a capacidade de planear adaptações dos 

exercícios, caso os alunos não atingissem os objetivos planeados. No início da 

etapa não tinha em conta efetivamente todas as variantes dos exercícios, o que 

fazia com que durante a operacionalização do planeamento demorasse 

bastante tempo a proceder às adequações das atividades. 
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Na dimensão da avaliação dos alunos referente ao processo de ensino, 

senti bastantes dificuldades. Uma das maiores dificuldades deparou-se com o 

querer observar todos os alunos ao mesmo tempo durante a aula para os 

poder avaliar, utilizando a grelha de observação do protocolo de AI. Essa 

situação piorava com a minha dificuldade em decorar os nomes dos alunos. 

Uma das razões para esta dificuldade estava relacionada com a grelha de 

observações adotada pelo grupo de estágio, uma vez que esta continha muitos 

elementos de avaliação, não sendo a sua utilização muito prática. Esta 

dificuldade foi sendo trabalhada ao longo da etapa, uma vez que optei por 

libertar-me das folhas de registo e focalizar mais a minha atenção naqueles 

alunos que demonstravam mais dificuldade em executar as tarefas, pois os 

outros alunos como tinham facilidade em cumprir as tarefas eram fáceis de 

avaliar. 

A superação das dificuldades de avaliação deu-me mais liberdade para 

as tarefas relacionadas com a condução de ensino. Nesta área, devido às 

características da turma (agitação, indisciplina, ausência de rotinas de trabalho) 

demonstrei bastantes dificuldades nas tarefas de gestão do tempo de aula, 

manutenção da disciplina, organização da sessão e criação de rotinas da aula.  

Cometi um erro, quando deixei de contar com os meus colegas de 

estágio na lecionação das aulas, ao planear sessões com 3 estações onde os 

alunos trabalhavam através do ensino por tarefa, estando eu mais presente na 

estação com a matéria que necessita de mais ajuda. 

A primeira aula dada por mim em autonomia não resultou muito bem, 

pois apenas os melhores alunos estiveram empenhados nas tarefas, dando 

espaço para o aparecimento dos comportamentos de desvio nos restantes 

alunos. Ou seja, a aula foi pouco disciplinada e um pouco confusa. Após essa 

sessão, a minha maneira de atuar com a turma mudou radicalmente. Aqui 

denoto a minha maior evolução, percebi que os alunos não estavam 

preparados para trabalhar com o mínimo de autonomia, demonstrando um 

comportamento infantil e desregrado. A partir desse momento, optei por 

trabalhar as matérias de modo massificado e por vagas, o que me permite ter 

um maior controlo da disciplina e do desempenho dos alunos. Optei também, 

por ter apenas 2 estações a funcionar ao mesmo tempo, uma com uma matéria 

motivadora para os alunos e outra com uma matéria que requer mais a minha 
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presença de forma a conseguir controlar mais os comportamentos dos alunos. 

Relativamente à minha atitude para com a turma, assumi uma postura mais 

distante e fria, atuando sem condescendência nos casos de indisciplina. Com a 

minha nova forma de encarar a turma, tenho observado uma diminuição dos 

casos de comportamentos desviantes, apesar de eles ainda persistirem.  

Com a disciplina da turma mais controlada, estou a conseguir 

progressivamente organizar as rotinas da aula. No inicio ainda existe alguma 

agitação inicial porém, os alunos já perceberam que quanto mais tempo 

demoram a acalmar-se, menos tempo de prática têm. A arrumação do material 

já decorre de forma mais organizada, mas ainda tem de ser trabalhada. 

A dificuldade sobre a qual vou ter de trabalhar mais dedicadamente está 

relacionada com a gestão da aula, mais especificamente os tempos de 

transição entre exercícios. Denoto que demoro bastante tempo a organizar as 

situações de aprendizagem, o que prejudica bastante o tempo efetivo de 

prática dos alunos, baixando também a intensidade da aula (especialmente nos 

grupos com maior nível de desempenho). Como estratégia para melhorar esta 

fragilidade, devo montar as estações enquanto os alunos estão no 

aquecimento e tenho de dar instruções mais curtas para os alunos começarem 

a praticar o mais rápido possível. 

Os períodos de instrução da aula estão a sofrer também uma evolução. 

No diálogo inicial e final da aula tenho conseguido transmitir a matéria 

importante de cada sessão, interagindo com os alunos através do 

questionamento dirigido, e consigo perceber se alguns alunos estiveram com 

atenção ou não à aula e apreenderam as informações importantes. Continuo a 

utilizar a estratégia de não falar enquanto os alunos não estiverem todos em 

silêncio para não ter de repetir tantas vezes, o que pode desmotivar aqueles 

alunos que são mais obedientes, uma vez que têm sempre de esperar pelos 

mais irrequietos. Na instrução dos exercícios, como já foi referido, ainda 

demoro demasiado tempo a explicar os exercícios e por vezes não sou muito 

clara, porém já utilizo mais a demonstração (aproveitando os melhores alunos 

como agentes de ensino). O meu objetivo é apenas transmitir 2 a 3 

componentes críticas de cada objetivo e dar início ao exercício. No que 

concerne ao feedback, apesar de já conseguir dar mais informações de retorno 

aos alunos, muitas das vezes não concluo o ciclo do feedback, o que pode 
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comprometer uma evolução mais rápida dos alunos. A minha opção nestas 

aulas passa por fornecer mais feedbacks aos alunos onde denoto mais 

dificuldade, de forma a poderem atingir os objetivos mínimos para as aulas, 

não deixando de dirigir feedback aos restantes alunos. 
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2. Caracterização da 2ªEtapa 

 A 2ªEtapa do planeamento anual, também intitulada de aprendizagem e 

desenvolvimento, destina-se maioritariamente à abordagem das matérias 

prioritárias identificadas durante o período de Avaliação Inicial (AI). 

 Esta etapa terá uma duração prevista de 9 semanas, e será constituída 

por 3 Unidades de Ensino (UE). Tem início a 8 de Novembro de 2012 e termino 

a 17 de Janeiro de 2013, perfazendo um total de 20 aulas. 

 Durante a 1ªUE (de 12 a 16 de Novembro), irá decorrer o Torneio 

Interturmas de Futsal. Durante essa semana, não serão lecionadas aulas de 

Educação Física. No dia 8 de Novembro foi realizada uma aula de futebol para 

os alunos treinarem para o torneio de futsal. Ainda durante esta UE, uma parte 

de uma aula será destinada à AI de luta, uma vez que ainda não ouve 

oportunidade de proceder à abordagem desta matéria anteriormente no 

período estipulado para a 1ªEtapa. 

 Na 2ªUE, a aula de dia 6 de Dezembro será destinada à realização do 

teste teórico de conhecimentos.  

A 3ªUE corresponde às 3 primeiras semanas do 2ªPeríodo, para reforçar 

algumas matérias lecionadas antes das férias do Natal e dar continuidade ao 

trabalho das matérias prioritárias ainda não abordadas nas UE anteriores. 

 Quando as aulas previstas para o espaço E2 não puderem ser 

realizadas devido a condições climatéricas adversas, irão ser lecionadas aulas 

teóricas numa sala de aula. 

  

 

  

2.1 Calendarização da 2ªEtapa  



Plano de 2ªEtapa – 7ºE 

 

8 

 

 

2.2 Argumentação das Opções 

 

 A 2ª Etapa de ensino centra-se no ensino das matérias identificadas 

como prioritárias, através do período de Avaliação Inicial. Estas são as 

matérias onde os alunos têm mais dificuldades em atingir os requisitos mínimos 

dos diferentes níveis de desempenho, dando continuidade ao seu trabalho ao 

longo das restantes unidades de ensino. Desta forma, as matérias prioritárias 

foram as minhas principais escolhas. As matérias identificadas como 

prioritárias são: o voleibol, a ginástica de solo, o badminton e o salto em altura. 

2ª Etapa  

Prioridade de aprendizagem 

Início e fim: 6/10/2012 a 13/12/2012 

Nº UE Nº aula Duração Dia/Espaço Matéria 

1ª 
UE 

23 45’ 8/11  
Espaço 2 

Futebol (Treino para torneio interturmas) 

  12/11 a 16/11 Torneio interturmas de futsal  

24 e 25 90’ 20/11 
Ginásio 

Gin. Solo + voleibol + Futebol  

26 45’ 22/11 
Ginásio 

Gin. Solo + Aptidão Física (força + resistência + agilidade) 

27 e 28 90’ 27/11 
Pavilhão + Espaço 1 

Luta (Ava. Inicial) + Gin. Solo + Voleibol  

29 45’ 29/11 
Espaço 1 

Voleibol + aptidão física (resistência +força membros inferiores+ agilidade) 

2ª  
UE 

30 e 31 90’ 4/12  
Espaço 2 

Estafetas + voleibol + futebol + aptidão física (resistência + força 
membros) 

32 45’ 6/12 – Sala de aula 
teórica 

Teste teórico de avaliação sumativa 

33 e 34 90’ 11/12  
Ginásio 

Badminton + voleibol + futebol + Aptidão Física (flexibilidade) 

35 45’ 13/12  
Ginásio 

Badminton + estafetas + Aptidão Física (flexibilidade) 

3ª  
UE 

36 45’ 3/01  
Espaço 1 

Basquetebol + Aptidão Física (resistência) 

37 e 38 90’ 8/01  
Pavilhão + Espaço 2 

Ginástica de solo + Basquetebol + Aptidão Física (força + resistência + 
agilidade) 

39  45’ 10/01  
Espaço 2 

Basquetebol + Aptidão Física (resistência) 

40 e 41 90’ 15/01  
Ginásio 

Ginástica de Solo + Salto em altura + Aptidão Física (força + resistência + 
agilidade) 

42 45’ 17/01  
Ginásio 

Ginástica de Solo + Salto em altura  
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 O roulement das instalações também foi tido em conta na escolha das 

matérias a abordar. Optei por trabalhar a corrida de estafetas em vez de 

trabalhar o salto em comprimento, uma vez que esta matéria tanto pode ser 

trabalhada no interior e no exterior, enquanto no salto em comprimento, as 

condições ideais de treino requerem trabalho na caixa de areia (exterior). Como 

as condições climatéricas estão bastante instáveis optei por não trabalhar essa 

matéria agora.  

As matérias de futebol e basquetebol não são matérias prioritárias 

porém, são matérias motivantes para os alunos. Desta forma, eu consigo que 

os alunos estejam empenhados nas atividades, enquanto eu apoio a estação 

das matérias que necessitam de mais ajuda. 

Optei por apenas lecionar 3 matérias por unidade de ensino para que os 

alunos pudessem efetivar a aprendizagem e ao mesmo tempo manter o 

controlo da turma, uma vez que os alunos ainda não apresentam condições 

para trabalharem autonomamente. 

A nível da aptidão física optei por trabalhar quase todas as capacidades 

físicas (flexibilidade, força e resistência), uma vez que estas devem ser 

trabalhadas de forma continua ao longo de todo o ano lectivo, e também foram 

nestas matérias que os alunos demonstraram mais debilidades no período de 

AI. 

Os conhecimentos lecionados ao longo das aulas abarcam as 

capacidades físicas, os benefícios do exercício físico e algumas das 

adaptações fisiológicas ao exercício. 

 

2.3 Estilos de Ensino 

 Os estilos de ensino abordados nas aulas da 2ª etapa continuarão a ser 

o ensino por Comando e Tarefa, para que os alunos consigam interiorizar as 

rotinas da aula. Um outro motivo relaciona-se com a falta de maturidade 

apresentada pela maioria dos alunos, sendo que eu tenho de controlar a 

intensidade e duração dos exercícios, mantendo os alunos nas atividades 

físicas sob o meu comando. 
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2.4 Objetivos dos alunos por áreas e níveis 

 

2.4.1 Área das Atividades Físicas 

 

2ª Etapa - Voleibol 

UE  Grupo Não Introdutório /Parte do Introdutório Grupo Parte do Introdutório / Introdutório 

1ª e 2ª Objectivo específico:  

Em situação de exercício de pares, em cooperação, o 

aluno: 

- Realiza toque de dedos com execução técnica correta, 

posicionando-se correcta e oportunamente para 

direccionar a bola para cima e para a frente. 

Objectivo específico:  

Em situação de exercício de pares 1x1, o aluno: 

- Realiza toque de dedos e manchete com execução 

técnica correta, posicionando-se correcta e 

oportunamente para direccionar a bola para cima e para a 

frente. 

- Utiliza com oportunidade o passe e a manchete. 

Realiza jogo 2x2 com cooperação. 

 

 

2ª Etapa – Ginástica de solo 

UE  Grupo Não introdutório/ Parte 

do Introdutório 

Grupo Introdutório Grupo Parte do Elementar 

1ª e 
3ª 

Objectivo específico:  

Em situação a pares e num plano 

inclinado, os alunos realizam: 

- Cambalhota à frente 

terminando a pés juntos, 

mantendo a mesma direcção 

durante o enrolamento. 

- Cambalhota à retaguarda, com 

repulsão dos braços na fase final 

e saída com os pés juntos na 

direcção do ponto de partida. 

Objectivo específico:  

Em situação a pares/ ou numa sequência 

previamente definida pela professora, o 

aluno realiza: 

- Cambalhota à frente terminando a pés 

juntos, mantendo a mesma direcção 

durante o enrolamento. 

- Cambalhota à retaguarda, com repulsão 

dos braços na fase final e saída com os 

pés juntos na direcção do ponto de partida. 

- Subida para pino apoiando as mãos no 

colchão e os pés num plano vertical, 

recuando as mãos e subindo gradualmente 

o apoio dos pés, terminando em 

cambalhota à frente. 

- Roda, passando as pernas o mais alto 

possível, com recepção equilibrada do 

outro lado em apoio alternado dos pés. 

- Posição de flexibilidade: avião. 

Objectivo específico:  

Em situação a pares/ ou numa sequência 

previamente definida pela professora, o 

aluno realiza: 

- Cambalhota à frente terminando a pés 

juntos, mantendo a mesma direcção 

durante o enrolamento. 

- Cambalhota à retaguarda, com repulsão 

dos braços na fase final e saída com os 

pés juntos na direcção do ponto de partida. 

- Pino de braços, com alinhamento e 

extensão dos segmentos do corpo, 

terminando em cambalhota à frente. 

- Roda, passando as pernas o mais alto 

possível, com recepção equilibrada do 

outro lado em apoio alternado dos pés. 

- Posição de flexibilidade: avião e ponte. 
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2ª Etapa - Futebol 

UE  Grupo Parte do Introdutório/ Introdutório Grupo Parte do Elementar/ Elementar  

1ª Objectivo específico:  

Em situação de exercício critério ou forma jogada 

(2+GRx2+GR), o aluno: 

- Realiza com correcção global as acções de: 1) receção 

de bola, 2) condução de bola, 3) passe. 

Em situação de superioridade numéria (2x1), o aluno: 

- Opta pela decisão mais correcta: remata, se tem a baliza 

ao seu alcance; passa a um companheiro em desmarcação 

para a baliza, ou em apoio, combinando o passe à sua 

própria desmarcação; conduz a bola para rematar ou 

passar. 

Objectivo específico:  

Em situação de exercício critério, superioridade numéria 

(3x2), ou  em situação de jogo 3+GRx3+GR o aluno: 

- Recebe a bola, controlando-a e enquadrando-se 

ofensivamente. 

- Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direcção, 

para oferecer linhas de passe. 

- Logo que perde a posse de bola, marca o seu atacante. 

 

 

2ª Etapa - Badmínton 

UE  Grupo Não Introdutório /Parte do Introdutório Grupo Introdutório 

2ª Objectivo específico:  

Em situação de exercício 1x1, em cooperação, o aluno: 

- Mantém uma posição base regressando à posição inicial 

após cada batimento. 

- Desloca-se com oportunidade, antecipando a queda do 

volante. 

- Executa correctamente o Clear - na devolução do volante 

com trajectórias altas - batendo o volante num movimento 

contínuo, por cima da cabeça e à frente do corpo, com 

rotação do tronco. 

Objectivo específico:  

Em situação de exercício 1x1 em cooperação, o aluno: 

- Desloca-se com oportunidade, antecipando a queda do 

volante. 

- Executa correctamente: 

- Clear - na devolução do volante com trajectórias altas - 

batendo o volante num movimento contínuo, por cima da 

cabeça e à frente do corpo, com rotação do tronco. 

- Lob - na devolução do volante com trajectórias abaixo 

da cintura - batendo o volante num movimento contínuo, 

avançando a perna do lado da raqueta (em afundo). 

- Serviço curto e comprido na área de serviço 

 
2ª Etapa – Basquetebol 

UE  Grupo Parte do Introdutório Grupo Introdutório Grupo Parte do Elementar/ 
Elementar 

3ª Objectivo específico:  

Em situação de exercício critério, o 

aluno: 

-Recebe a bola com as 2 mãos. 

-Executa passe de peito e picado 

com segurança. 

-Executam lançamento de curta 

Objectivo específico: 
Em situação critério ou situação do jogo 

reduzido (2x2), o aluno: 

- Recebe a bola com as duas mãos e 

enquadra-se ofensivamente. 

- Faz uma correta leitura de jogo (dribla, 

passa ou lança). 

Objectivo específico:  

Em situação critério ou situação do 

jogo reduzido (3x3), o aluno: 

- Realiza lançamento na passada. 

- Desmarca-se criando linhas de 

passe. 

- Corta para o cesto. 
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distância. - Executa passes com segurança. 

 

2ª Etapa – Salto em altura 

UE  Grupo Não Introdutório/ Parte do Introdutório Grupo Introdutório/Parte do Elementar 

3ª Objectivo específico:  

- Realiza o salto em altura com a técnica de tesoura, 

executando um apoio activo e extensão completa da perna 

de impulsão com elevação enérgica e simultânea dos 

braços, e da perna de balanço e transposição da fasquia 

com pernas em extensão. 

Objectivo específico:  

- Realiza o salto em altura com a técnica de Fosbury 

Flop, com elevação enérgica da coxa da perna livre e 

transpõe a fasquia com o corpo ligeiramente “arqueado”, e 

queda no colchão de costas. 

 

 

2ª Etapa – Estafetas 

UE  Grupo Parte do Introdutório Grupo Introdutório 

2ª Objectivo específico:  

- Em situação de pares, os alunos efectuam uma corrida 

de estafetas, recebendo o testemunho com controlo 

visual e em movimento na zona de transmissão, sem 

acentuada desaceleração. 

Objectivo específico:  

- Em grupos de 4, os alunos efectuam uma corrida de 

estafetas, recebendo o testemunho em movimento sem 

controlo visual na zona de transmissão, sem acentuada 

desaceleração. 

 

 
 

2.4.2 Área dos Conhecimentos 

 

2ª Etapa 

O aluno: 

- Identifica as capacidades físicas. 

-Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os factores associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente o 

desenvolvimento das capacidades motoras, alimentação, repouso e higiene. 

- Conhece e identifica os sinais de fadiga ou inadaptação à inadaptação à exercitação praticada, evitando riscos para a Saúde, tais 

como: dores, mal-estar, dificuldades respiratórias, fadiga e recuperação difícil. 

- Define o conceito de Frequência Cardíaca. 
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2.4.3 Área da Aptidão Física 

 

2ª Etapa 

UE 1ª Resistência: 

O aluno realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, percursos de habilidades ou outras: 

- Acções motoras globais de longa duração (acima dos oito minutos), com intensidade moderada a vigorosa, sem 

diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço. 

Força: 

O aluno realiza com correcção, em circuitos de treino ou exercitação simples, com volume e intensidade definidas pelo 

professor: 

- Acções motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada velocidade de contracção muscular. 

2ª Resistência: 

O aluno realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, percursos de habilidades ou outras: 

- Acções motoras globais de longa duração (acima dos oito minutos), com intensidade moderada a vigorosa, sem 

diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço. 

Força: 

O aluno realiza com correcção, em circuitos de treino ou exercitação simples, com volume e intensidade definidas pelo 

professor: 

- Acções motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada velocidade de contracção muscular. 

Flexibilidade: 

O aluno, respeitando as indicações metodológicas específicas do treino de flexibilidade (activa): 

- Realiza acções motoras com grande amplitude, à custa de elevada mobilidade articular e elasticidade muscular, 

(contribuindo para a qualidade de execução dessas acções). 

3ª Resistência: 

O aluno realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, percursos de habilidades ou outras: 

- Acções motoras globais de longa duração (acima dos oito minutos), com intensidade moderada a vigorosa, sem 

diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço. 

Força: 

O aluno realiza com correcção, em circuitos de treino ou exercitação simples, com volume e intensidade definidas pelo 

professor: 

- Acções motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada velocidade de contracção muscular. 
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3. Avaliação  

3.1 Avaliação Formativa 

 O processo de avaliação sumativa visa controlar e regular a evolução 

dos alunos, situando-os perante os objetivos definidos para cada nível. 

 Para auxiliar o registo da avaliação sumativa, serão criadas fichas de 

registo, nas quais serão anotados os desempenhos progressivos dos alunos. 

Os níveis definidos poderão ser alterados no final da UE caso o aluno 

apresente performances de nível superior às dos registos até então obtidos. 

 Os conhecimentos serão avaliados ao longo das aulas através de 

questionamento dos alunos em diferentes momentos das aulas. 

 

3.2 Avaliação Sumativa 

 A avaliação sumativa será realizada através de um momento de 

avaliação formal no final de cada UE, sendo os desempenhos registados numa 

grelha de registo. Esta informação será complementada com a informação 

recolhida nos momentos de avaliação formativa. 

A aptidão física será avaliada através dos resultados obtidos na 

aplicação da bateria de testes do Fitnessgram. 

 Os conhecimentos serão avaliados através do questionamento ao longo 

das aulas e através da aplicação de um teste escrito sumativo. 

 A etapa está dividida em 3 UE, sendo que a última está situada no início 

do 2º período. Para a classificação do 1º período apenas serão contabilizadas 

as avaliações recolhidas na 1ª e 2ª UE, sendo esta avaliação complementada 

pela avaliação inicial, nas restantes matérias que não foram abordadas nestas 

UE.  


