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1. Balanço 2ª Etapa – Prioridades de aprendizagem 

1.1 Planeamento 

A 2ª Etapa de formação consistiu no aprofundamento das matérias onde 

os alunos demonstraram mais dificuldades, no período de Avaliação Inicial (AI). 

Ou seja, a minha principal preocupação foi trabalhar as matérias prioritárias da 

turma, sendo elas o voleibol, a ginástica de solo, as estafetas e o salto em 

altura. Ao mesmo tempo, foram também abordadas outras matérias como o 

futebol, o basquetebol, e o badminton. Estas matérias foram lecionadas 

principalmente para motivar os alunos e como estratégia para conseguir manter 

alguns alunos em maior autonomia, o que me permitia acompanhar de forma 

mais eficaz as matérias a maioria os alunos demonstravam maiores 

dificuldades. 

A planificação da lecionação das diferentes matérias teve em conta o 

roulement das instalações de Educação Física.  

Relativamente ao planeamento efetivo das sessões de ensino 

(planeamento por Etapa e Unidades de Ensino), e comparativamente com a 

experiencia da etapa anterior (onde as aulas eram planeadas sessão a 

sessão), consegui organizar melhor o meu trabalho no que concerne à 

distribuição de matérias a abordar. Deste modo consegui abordar mais 

frequentemente grande parte das matérias prioritárias. 

 Ao realizar o planeamento da etapa, selecionei diferentes objetivos do 

Pano Anual de Turma para cada nível de ensino em todas as matérias, 

tentando imprimir uma lógica de progressão na aprendizagem das diferentes 

habilidades. 

 Em determinadas matérias, a lógica de progressão pode ser 

comprovada com a melhoria dos desempenhos da generalidade dos alunos, 

porém, em outras matérias a evolução dos alunos não foi tão denotada, sendo 

que estes demonstraram poucas melhorias.  

 Ao nível da ginástica de solo, observa-se uma evolução principalmente 

nos alunos que demonstravam maiores dificuldades, como é o caso do José e 

do Edgar, que no início do ano não sabiam fazer cambalhota à frente, e agora 

já a realizam. Ao nível dos alunos com mais competências na ginástica, o 

objetivo para esta etapa seria a apresentação de uma sequência fluida das 
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habilidades trabalhadas, porém os alunos ainda não realizam todos os 

elementos de forma definida e ainda não apresentam a sequência com fluidez 

(fica como objetivo para as próximas etapas de formação). 

 No caso do voleibol, sinto que a evolução dos alunos é muito demorada. 

São poucos os alunos onde se denotam evolução, e por vezes eu não consigo 

realizar os exercícios que tinha planeado para certo nível pois os alunos são 

pouco assíduos, o que me leva a ter de ajustar os grupos de trabalho na aula, 

colocando por vezes, os alunos com mais competências a trabalhar com os 

alunos com mais dificuldades (o que faz com que os alunos com maiores 

dificuldades melhorem ligeiramente mas os alunos com mais competências não 

evoluam tanto). Esta matéria continuará a ser trabalhada na próxima etapa. 

 Na corrida de estafetas denotei que os alunos demonstraram algumas 

fragilidades, e a maioria delas não consegui superar, pois apesar de ter 

planeado mais aulas para a matéria de estafetas, estas não foram lecionadas 

devido a alterações que decidi fazer ao planeamento (acabei por lecionar 

apenas uma vez as estafetas). Esta matéria também será trabalhada na 

próxima etapa para dar continuidade ao trabalho desenvolvido até agora. 

 No salto em altura, senti uma grande evolução da maioria dos alunos na 

primeira aula onde esta matéria foi abordada, especialmente daqueles que se 

encontravam num nível mais baixo (nível parte do introdutório). Desta forma, na 

segunda aula, decidi começar a trabalhar com estes alunos no nível seguinte 

(nível introdutório) com a técnica de fosbury flop. Pude observar que a maioria 

dos alunos demonstrou algumas dificuldades nestes novos objetivos mas 

penso que eles os conseguirão atingir até ao final do ano letivo. 

 A matéria de badminton foi onde eu conseguir observar uma evolução 

mais efetiva. No geral todos os alunos conseguiram atingir os objetivos 

propostos, e demonstraram conseguir trabalhar nesta modalidade em relativa 

autonomia. 

 As matérias de futebol e basquetebol, foram principalmente abordadas 

com estratégia para manter os alunos em atividade com alguma autonomia, 

para eu conseguir acompanhar as matérias prioritárias. Esta situação fez com 

que eu não tenha conseguido observar todos os alunos nestas matérias, para 

verificar se os exercícios propostos foram eficazes para a evolução dos 

mesmos. Para alterar esta situação, tenciono dedicar aulas de ensino massivo 
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destas modalidades coletivas e utilizar mais vezes a forma jogada (como 

estratégia de ensino – aprender o jogo jogando – e também, para motivar os 

alunos). 

 A aptidão física e os conhecimentos estavam presentes no planeamento, 

e no geral consegui cumprir os objetivos delineados. Porém, para a próxima 

etapa devo diferenciar os objetivos da aptidão física para dos diferentes níveis 

de desempenho dos alunos. 

 

1.2 Avaliação 

 A avaliação formativa, nas primeiras UE desta 2ª Etapa, não foi 

realizada. Para evitar que esta situação se repetisse, conversei com os alunos 

na 3ªUE (inicio do 2ª período) sobre esta componente da avaliação e, mostrei-

lhes uma folha onde estavam definidos os objetivos desta UE para cada grupo 

de nível, em cada matéria. Para a 3ª Etapa pretendo formalizar esta avaliação, 

através da entrega de uma folha a cada aluno com os objetivos terminais que 

eu proponho que eles atinjam para as diferentes matérias. Pretendo também, 

criar uma tabela com a calendarização dos momentos de avaliação tanto 

formativa como sumativa, para poder regular e sistematizar o processo de 

avaliação. 

 Relativamente à avaliação sumativa, esta decorreu sem incidentes e 

conforme planeado. Esta avaliação seguiu as diretrizes do documento 

orientador da avaliação sumativa da escola, apenas sendo reformulado para a 

avaliação da aptidão física tendo em conta as especificidades da turma. A área 

dos conhecimentos foi avaliada através de uma ficha de avaliação escrita, 

realizada na 2ªUE, à qual os resultados dos alunos superaram as espectativas, 

registando apenas 3 negativas (este resultado ajudou a verificar se os métodos 

de ensino da componente mais teórica da disciplina estão a ser eficazes). 

Para justificar as avaliações sumativas realizadas, elaborei um 

documento onde eram discriminadas as notas de cada matéria para cada aluno 

de forma poder criar situações de avaliação justa e fiável. 
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1.3 Condução do Ensino 

Os estilos de ensino adotados para lecionar as diferentes matérias nesta 

etapa foram o ensino por comando e por tarefa. Esta situação mantem-se 

desde a etapa anterior, uma vez que os alunos continuam a demonstrar 

comportamentos pouco adequados e bastante imaturos, e apesar de 

atualmente já estarem adquiridas algumas rotinas de aula, de vez em quando 

ainda é necessário relembrar as mesmas. Desta forma, para garantir a 

execução das tarefas, a segurança dos alunos, e a manutenção da disciplina 

na aula, eu não ainda não posso recorrer a outros estilos de ensino. Este 

comportamento dos alunos também é corroborado pela opinião dos meus 

colegas do conselho de turma. 

As situações de aprendizagem e o tipo de organização das aulas têm 

sofrido uma evolução ao longo desta etapa. A organização da aula tem de ser 

concentrada para conseguir manter o controlo dos alunos. No que toca às 

situações de aprendizagem, estas parecem estar adequadas aos alunos, uma 

vez que as tento diferenciar consoante as capacidades de cada um. Por vezes, 

apesar de ter planeado mais exercícios para cada grupo, não os consigo 

lecionar, pois a matéria prioritária que está a ser lecionada ao mesmo tempo 

(estação onde me situo na maioria das vezes) exige o total acompanhamento 

da minha parte, inviabilizando desta forma a minha circulação mais frequente 

pelo espaço. Para superar este desafio, proponho a utilização de um 

cronómetro como estratégia de controlo de tempo das tarefas propostas ao 

grupo em autonomia, de forma a diversificar os exercícios para que os alunos 

se mantenham motivados e empenhados. O objetivo passa por alternas as 

situações de aprendizagem a cada 3 ou 4 minutos, pois considero ser o tempo 

adequado para a realização de atividades em autonomia.  

Uma das principais evoluções sentidas nesta etapa relaciona-se com a 

instrução das tarefas. Considero que a informação transmitida aos alunos no 

início da aula é realizada de forma breve e concisa, abarcando as informações 

pertinentes para a compreensão dos alunos.  Costumo interagir com os alunos 

através de questionamento (tanto no inicio como no final da aula) ao qual a 

grande parte dos alunos responde e mostra interesse. Por outro lado, o tempo 

que demoro na instrução dos exercícios por vezes é demasiado extenso, fruto 
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de duas razões: ou dou indicações a mais ou tenho de esperar que os alunos 

se mantenham em silêncio para poder proceder à instrução. 

Ao nível do feedback pedagógico a sua frequência é elevada porém, o 

seu conteúdo poderia ser mais prescritivo (e não ser tão avaliativo), 

completando mais vezes o ciclo do feedback. Confesso que ainda não consigo 

emitir muitos feedbacks à distância, e que a maioria dos feedbacks emitidos é 

individual. Como a frequência de feedback à distância é reduzida, por vezes os 

alunos desmotivam nas tarefas e não alcançam os objetivos propostos. Por 

outro lado, ao fornecer muitos feedbacks individuais (como foi no caso do salto 

em altura) apesar de ajudar na elevação das capacidades dos alunos, faz com 

que os restantes alunos não estejam a praticar, diminuindo o tempo potencial 

de aprendizagem.  

A minha relação com os alunos e o clima de aula tende a ter altos e 

baixos, uma vez que a turma não tem apresentado um comportamento 

constante ao longo do ano. Por vezes os alunos começam muito empenhados 

nas atividades e depois deixam de cumprir as tarefas propostas, outras vezes 

estes aparecem na aula completamente eufóricos e irrequietos, sendo que é 

bastante difícil conciliar toda esta energia e canaliza-la para as atividades 

propostas. Desta forma, ao longo das UE desta 2ªEtapa, eu fui adquirindo uma 

postura mais rígida e intransigente para com os comportamentos desviantes. 

Chega a ser bastante frustrante para mim, chegar à aula e perceber que 

naquele dia, não vou conseguir trabalhar como o planeado porque os alunos 

não estão dispostos a colaborar. Para contornar esta situação tenho tentado ao 

máximo ter atividades que os cativem e os desafiem, o que por vezes não 

acontece, uma vez que tento também cumprir o planeamento. Como nova 

estratégia, pretendo proceder a uma negociação com os alunos, no qual em 

determinados momentos, quando identificar que a colaboração dos mesmos 

não é a desejada, irei por de parte o planeamento e lecionar outras matérias 

mais adequadas à ocasião. Com isto, procuro descobrir até que ponto devo 

ajustar a minha estratégia para que toda a aula esteja sobre o meu controlo, 

tentando descobrir o timing oportuno para introduzir esta estratégia, prendendo 

os alunos à aula com o empenho e motivação com que iniciam a aula. 

Após a realização deste balanço acerca da condução do ensino, denoto 

algumas fragilidades. Pretendo por isso, pedir a ajuda aos meus colegas 
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estagiários, no sentido de verificarem se estou a conseguir superar nas lacunas 

detetadas para conseguir evoluir enquanto professora. Desta forma solicito que 

os meus colegas, ao observarem as minhas aulas façam um levantamento 

acerca do meu questionamento aos alunos (frequência e quais os momentos 

da aula onde faço questionamento), do feedback emitido (relativamente à 

frequência, pertinência, se completo do ciclo do feedback, e a sua direção – 

individual, grupo ou turma), do tempo efetivo na tarefa e tempo dedicado à 

tarefa (tempo disponível para a prática, tempo na tarefa e tempo potencial de 

aprendizagem), de verificar se realizo a diferenciação das tarefas de aptidão 

física, e por último, de confirmarem se a avaliação formativa está a ser 

transmitida aos alunos e a sua frequência. 
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2. Caracterização da 3ªEtapa 

 A 3ªEtapa do planeamento anual, intitulada de aprendizagem e 

desenvolvimento, destina-se à continuação do trabalho desenvolvido 

relativamente às matérias prioritárias, na etapa anterior, e também a 

abordagem (aprendizagem e desenvolvimento) de outras matérias que não são 

consideradas como prioritárias. 

 Esta etapa terá uma duração prevista de 11 semanas, e será constituída 

por 4 Unidades de Ensino (UE). Tem início a 21 de janeiro de 2013 e termino a 

19 de abril de 2013, perfazendo um total de 26 aulas. 

 A prova concelhia do corta mato escolar terá lugar no dia 22 de janeiro 

de 2013, data em que se iniciaria a 4ªUE, pelo que não irão ser lecionadas as 

aulas previstas para este dia, ou seja, o inicio desta unidade de ensino será dia 

24 de janeiro. 

 A 5ªUE irá ter uma descontinuidade (de dia 11 a dia 13 de fevereiro de 

2013) devido à interrupção letiva do carnaval. 

 A escola tem a tradição de realizar uma semana dedicada à disciplina de 

Educação Física, que este ano está agendada para a semana de 4 a 8 de 

março. Ou seja, a 6ªUE também será interrompida nesta data, estando 

suspensas todas as aulas desta disciplina. 

 No dia 13 de março realizar-se-á a visita de estudo de Educação Física 

ao Adventure Park (Paiã), onde os alunos realizarão atividades de arborismo e 

orientação. 

 Nesta 3ªEtapa, a avaliação dos conhecimentos será realizada através de 

um teste de conhecimentos, porém este será realizado em casa. O teste vai ser 

entregue na semana de Educação Física e o prazo de entrega será até dia 7 

de março. 

 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. 
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2.1 Calendarização da 3ªEtapa 

Nota: Os elementos  riscados indicam as alterações sofridas ao planeamento 

inicial devido à impossibilidade de utilizar o espaço coberto do pavilhão.   

3ª Etapa  

Aprendizagem e desenvolvimento 

Início e fim: 21/01/2013 a 13/12/2012 

Nº UE Nº aula Duração Dia/Espaço Matéria 

4ª 
UE 

  22/01 Corta Mato Concelhio 

43 45’ 24/01 
Espaço 2 

Basquetebol + Estafetas + Aptidão Física (resistência) 

44 e 45 90’ 29/01 
Ginásio 

Dança + Basquetebol + Estafetas + Aptidão Física (força superior + força 
média) 

46 45’ 31/01 
Ginásio 

Dança + Basquetebol + Aptidão Física (força superior + força média) 

5ª  
UE 

47 e 48 90’ 4/02  
Espaço 1 

 Barreiras + Futebol + Fitnessgram (Força superior, força média)  
Estafetas + Futebol + Andebol + Aptidão Física (Força) 

49 45’ 7/02 
Espaço 1 

Voleibol + Futebol + Aptidão Física (flexibilidade) 
Estafetas + Andebol + Aptidão Física (flexibilidade) 

  12/02 Interrupção Letiva do Carnaval 

50 45’ 14/02  
Espaço 2 

Barreiras + Futebol + Aptidão Física (flexibilidade) 
Basquetebol + Futebol + Aptidão Física (flexibilidade) 

6ª  
UE 

51 e 52 90’ 19/02  
Ginásio 

Andebol + Patinagem + Ginástica Acrobática + Aptidão Física (resistência) 
Basquetebol + Andebol + Barreiras + Corrida de Velocidade + Aptidão 

Física (Resistência) 

53 45’ 21/02 
Ginásio 

Andebol + Ginástica Acrobática + Aptidão Física (resistência) 
Corrida de Barreiras + Andebol + Aptidão Física (Velocidade) 

54 e 55 90’ 26/02 
Espaço 1 

Andebol + Patinagem + Ginástica Acrobática + Aptidão Física (força 
inferior e resistência) 

Barreiras + Andebol + Corrida de Velocidade + Aptidão Física 
(Flexibilidade) 

56 45’ 28/02  
Espaço 1 

Andebol + Fitnessgram (Resistência – Vai vém) 
 

  4/03 a 8/03 Semana da Educação Física 

57 45’ 7/03 Voleibol + Andebol + Aptidão Física (Flexibilidade) 

57 e 58 90’ 12/03 Visita de Estudo de Educação Física 

59 45’ 14/03 
Espaço 2 

Andebol + Aptidão Física (Resistência) 
Voleibol + Andebol + Aptidão Física (Velocidade) 

7ª  
UE 

60 e 61 90’ 2/04 
Espaço 2 

Badminton + salto em altura + Barreiras + Andebol + Aptidão física 
(velocidade e resistência) 

62 45’ 4/04 
Espaço 2 

Andebol + Barreiras + Aptidão Física (resistência + velocidade) 

63 e 64 90’ 9/04 
Ginásio 

Badminton + Ginástica de aparelhos + Salto em altura + Aptidão Física 
(flexibilidade) 

65 45’ 11/04 
Ginásio 

Badminton + Salto em altura + Aptidão Física (flexibilidade) 

66 e 67 90’ 16/04 
Espaço 1 

Badminton + Ginástica de aparelhos + Barreiras + Andebol + Aptidão 
Física (resistência e velocidade) 

68 45’ 18/04  
Espaço 1 

Andebol + Barreiras + Aptidão Física (resistência) 
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2.2 Argumentação das Opções 

 Na 3ª Etapa de Ensino pretendo dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido nas matérias de voleibol, corrida de estafetas, salto em altura, 

basquetebol e futebol e, iniciar a abordagem a outras matérias, sendo estas o 

andebol, a corrida de barreiras e de velocidade, ginástica acrobática e de 

aparelhos, dança e patinagem. 

Optei por continuar a lecionação das matérias de voleibol e corrida de 

estafetas visto que não notei grande evolução na aprendizagem dos alunos 

nestas matérias que foram consideradas prioritárias. No caso do salto em 

altura, decidi continuar a trabalhar esta matéria nesta etapa para desenvolver 

efetivamente as aprendizagens dos alunos, uma vez que os alunos que 

estavam no nível introdutório e parte do nível elementar não atingiram todos os 

objetivos propostos na etapa anterior (pelo que irei desenvolver o mesmo 

trabalho) e, os alunos situado no nível parte do introdutório demonstraram um 

bom desempenho, cumprindo com sucesso todos os objetivos propostos, pelo 

que os coloquei no nível seguinte estipulando novos objetivos para estes 

alunos.  

As matérias de basquetebol e de futebol surgem no seguimento da 

estratégia de manter alguns alunos num jogo coletivo em autonomia, o que me 

permite concentrar nas matérias onde os alunos necessitem de mais ajuda e 

feedback (estratégia de jogo coletivo), e visto que o futebol é uma matéria 

motivante para os alunos. 

Relativamente à matéria de andebol, esta surgirá pela primeira vez nesta 

etapa, sendo que pretendo trabalhar esta modalidade de duas formas: em 

algumas aulas como estratégia de jogo coletivo e, em outras aulas pretendo 

dedicar a minha atenção à elevação do desempenho dos alunos nesta 

modalidade. 

Irei abordar a corrida de velocidades em conjunto com a corrida de 

barreiras, sendo que a corrida de barreiras terá maior relevância e atenção da 

minha parte, bem como maior tempo dedicado à prática. 

Como são muitas as matérias a abordar no interior, e uma vez que já 

lecionei a ginástica de solo (e tenciono voltar a leciona-la na etapa seguinte), 

optei por iniciar a abordagem à ginástica de aparelhos e acrobática. Outra 
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razão para a minha escolha depreende do facto de estas matérias serem muito 

mais motivantes para os alunos do que a ginástica de solo.  

Por fim, irei também iniciar a abordagem à dança e à patinagem. A 

patinagem é uma matéria onde os alunos demonstram algumas dificuldades, 

porém os alunos demonstraram bastante interesse na matéria. Relativamente à 

matéria de dança, pelo diagnóstico realizado na Avaliação Inicial (AI), revelou-

se uma matéria motivante os alunos demonstram um desempenho razoável.  

 Tal como na etapa anterior, o roulement das instalações também foi tido 

em conta na escolha das matérias a abordar.  

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

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

trabalhadas de forma continua ao longo de todo o ano letivo, e para conseguir 

suavizar as debilidades demonstradas nos testes de aptidão física realizados 

na AI.  

Os conhecimentos lecionados ao longo das aulas serão: consolidação 

dos benefícios relativos á prática do exercício físico, identificar os fatores 

associados a um estilo de vida saudável (nomeadamente a alimentação, 

composição corporal e sedentarismo) e esclarecimento dos fatores de risco 

associados à prática de exercício físico (lesões e substância dopantes). 

 

2.3 Estilos de Ensino 

 No que concerne aos estilos de ensino a abordar nas aulas da 3ª etapa, 

terei forçosamente de continuar na abordagem por Comando e Tarefa, para a 

maioria das matérias a lecionar, uma vez que, apesar da maioria das rotinas 

estarem instituídas, os alunos necessitam que estas sejam reforçadas. 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, ao 

mesmo tempo que garanto a segurança dos mesmos. 

 Na matéria de ginástica acrobática pretendo iniciar o trabalho através do 

ensino por tarefa e depois realizar tarefas em descoberta guiada, dando 

oportunidade aos alunos para desenvolverem um trabalho em grupo, onde 

terão e investigar a melhor forma de executar a tarefa proposta. 
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 O ensino por autoavaliação também será abordado principalmente nas 

matérias do atletismo, onde procuro que o aluno adquira consciência do seu 

desempenho e consiga perceber onde tem de melhorar. 

 Para os alunos que não realizam aula prática, o objetivo será que estes 

avaliem os seus colegas e lhes transmitam onde precisam de melhorar 

(utilização do ensino reciproco). Neste sentido os alunos podem participar 

ativamente na aula e aumentar acerca dos critérios de êxito das tarefas 

propostas.  

 

2.4 Objetivos dos alunos por áreas e níveis 

 

2.4.1 Área das Atividades Físicas 

 

3ª Etapa - Voleibol 

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

5ª 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. 

 

3ª Etapa – Salto em Altura 

UE  Grupo Não Introdutório Grupo Introdutório/Parte do Elementar 

7ª 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. 
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3ª Etapa - Futebol 

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

5ª 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. 

- Desmarca-se após o passe. 

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. 

3ª Etapa - Badmínton 

UE  Grupo Não Introdutório /Parte do Introdutório Grupo Introdutório 

7ª 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. 

- Executa corretamente o Lob. 

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 e na 

diagonal. 

 

3ª Etapa – Estafetas 

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

4ª 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. 

Objectivo específico:  

- Em grupos de 2, os alunos efectuam 

uma corrida de estafetas, recebendo o 

testemunho em movimento com 

controlo visual e após o sinal sonoro  

na zona de transmissão, sem 

Objectivo específico:  

- Em grupos de 4, os alunos efectuam uma 

corrida de estafetas, recebendo o 

testemunho em movimento sem controlo 

visual e após sinal sonoro, na zona de 

transmissão, sem acentuada desaceleração. 
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acentuada desaceleração. 

3ª Etapa – Basquetebol 

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

4ª Objectivo específico:  

Em situação de exercício critério, o 

aluno: 

-Executam lançamento de curta 

distância. 

Em situação de superioridade 

numérica: 

- Dribla se tem espaço livre à 

frente (drible de progressão); 

Objectivo específico: 
Em situação de exercício critério, o aluno: 

- Executa lançamento parado e 

lançamento na passada. 

Em situação critério ou situação do jogo 

reduzido (3x2), o aluno: 

- Enquadra-se ofensivamente. 

- Faz uma correta leitura de jogo (dribla, 

passa ou lança). 

- Corta para o cesto. 

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. 

 
 

3ª Etapa – Andebol 

UE  Grupo Não introdutório Parte do Introdutório  Grupo Introdutório Grupo Parte do Elementar 

6ª e 
7ª 

Objectivo específico:  

O aluno realiza em exercício 

critério: 

- Passe-receção em corrida, 

- Receção-remate. 

Em situação de 

superioridade numérica 2x1 

ou 3x2: 

- Desmarca-se, 

- Passa a bola a um jogador 

em posição mais ofensiva, 

realizando uma boa pega e 

armando o braço.  

Objectivo específico:  

O aluno realiza em exercício 

critério: 

- Drible-remate em salto, 

Em situação de 

superioridade numérica 

4x3: 

- Passa a bola a um jogador 

em posição mais ofensiva, 

realizando uma boa pega e 

armando o braço, 

- Remate em salto. 

Objectivo específico:  

O aluno realiza em exercício 

critério: 

- Remates em apoio, 

Em situação de jogo 4x4: 

- Passa a um jogador em 

posição mais ofensiva, 

- Finaliza com remate em 

salto, 

 

Objectivo específico:  

O aluno realiza em exercício 

critério: 

- Remates em apoio, 

Em situação de jogo 5x5: 

-Desmarca-se rapidamente, 

garantindo a ocupação 

equilibrada do espaço de 

jogo, 

- Passa a um jogador em 

posição mais ofensiva, 
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3ª Etapa – Corrida de Barreiras 

UE  Grupo Parte do Elementar Grupo Parte do Elementar 

5ª e 
7ª 

Objectivo específico:  

Numa corrida: 

- Ataca a barreira com elevação do joelho da perna de 

ataque, 

- Realiza trajetória rasante, 

- Realiza a estrutura rítmica de 3 passadas entre barreiras. 

Objectivo específico:  

Numa corrida: 

- Ataca a barreira com elevação do joelho da perna de 

ataque. 

- Inclinação do tronco à frente, 

- Realiza trajetória rasante, 

- Realiza a estrutura rítmica de 3 passadas entre barreiras. 

 

 

3ª Etapa – Corrida de Velocidade 

UE  Grupo Não Introdutório/ Parte do Introdutório Grupo Introdutório 

7ª Objectivo específico:  

Efetua uma corrida de velocidade de 40m: 

- Com partida de pé, 

- Acelera até à velocidade máxima, 

- Termina sem desaceleração nítida. 

Objectivo específico:  

Efetua uma corrida de velocidade de 40m: 

- Com partida de pé 

- Acelera até à velocidade máxima, 

- Termina sem desaceleração nítida,  

- Termina com inclinação do tronco à frente nas duas 

últimas passadas. 

 

 

3ª Etapa – Ginástica Acrobática 

UE  Grupo Não introdutório Grupo Parte do Introdutório Grupo Introdutório 

6ª Objectivo específico:  

- O aluno coopera com os 

companheiros e realiza com 

correção global durante 3’ um 

dos elementos do conjunto 

proposto. 

Objectivo específico:  

- O aluno coopera com os companheiros e 

realiza com correção global durante 3’ no 

mínimo dois elementos do conjunto 

proposto, combinando-os numa coreografia 

(com ou sem música) a trios com outras 

destrezas gímnicas (piruetas, rolamentos, 

etc.). 

Objectivo específico:  

- O aluno coopera com os companheiros e 

realiza com correção global durante 3’ no 

mínimo dois elementos do conjunto 

proposto, combinando-os numa coreografia 

(com ou sem música) a trios com outras 

destrezas gímnicas (piruetas, rolamentos, 

etc.). 
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3ª Etapa – Ginástica de Aparelhos 

UE  Grupo Não introdutório  Grupo Parte do Introdutório Grupo Introdutório Grupo Parte do 
Elementar 

7ª Objectivo específico:  

No boque:  

- Salto de eixo com 

membros inferiores 

estendidos 

No mini-trampolim: 

- Salto em extensão 

Objectivo específico: 

No boque:  

- Salto de eixo com membros 

inferiores estendidos 

- Salto entre-mãos no boque 

ou plinto transversal. 

No mini-trampolim: 

- Salto em extensão 

- Salto engrupado 

Objectivo específico:  

No boque:  

- Salto de eixo no plinto longitudinal 

- Salto entre-mãos no boque ou 

plinto transversal. 

No mini-trampolim: 

- Salto em extensão 

- Salto engrupado 

- Pirueta vertical 

Objectivo específico:  

No boque:  

- Salto de eixo no plinto 

longitudinal 

- Salto entre-mãos no 

boque ou plinto transversal. 

No mini-trampolim: 

- Carpa de pernas 

afastadas 

 

 

3ª Etapa – Aeróbica 

UE  Grupo Parte do 

Introdutório 

Grupo Introdutório Grupo Parte do 
Elementar 

Grupo Elementar Grupo Parte do 
Avançado 

6ª Objectivo específico:  

O aluno desloca-se no 

ritmo e sequência de 

apoios 

correspondentes à 

marcação e 

combinando os 

seguintes Passos 

Básicos, 

coreografados pela 

professora: 

- Marcha 

- Step-Touch 

-Elevação do joelho 

Objectivo específico:  

O aluno desloca-se no 

ritmo e sequência de 

apoios correspondentes 

à marcação e 

combinando os 

seguintes Passos 

Básicos, coreografados 

pela professora: 

- Grapevine 

- Passo em V 

Objectivo específico:  

O aluno desloca-se no 

ritmo e sequência de 

apoios correspondentes 

à marcação e 

combinando os 

seguintes Passos 

Básicos, coreografados 

pela professora: 

- Balance 

- Mambo 

- Chuto 

Objectivo específico:  

O aluno desloca-se no 

ritmo e sequência de 

apoios correspondentes 

à marcação e 

combinando os 

seguintes Passos 

Básicos, coreografados 

pela professora: 

- Slide 

- Chassé 

Objectivo 

específico:  

O aluno desloca-se 

no ritmo e sequência 

de apoios 

correspondentes à 

marcação e 

combinando os 

seguintes Passos 

Básicos, 

coreografados pela 

professora: 

- Passos básicos e 

suas progressões. 
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3ª Etapa – Patinagem 

UE  Grupo Não 

introdutório 

Grupo Parte do 
Introdutório 

Grupo Introdutório Grupo Parte do Nível 
Elementar 

Grupo Elementar 

6ª Objectivo específico:  

Em patins, o aluno 

realiza com 

coordenação global e 

fluidez de movimentos, 

percursos com as 

seguintes habilidades: 

- Arranca para a 

frente, 

Objectivo específico:  

Em patins, o aluno 

realiza com 

coordenação global e 

fluidez de movimentos, 

percursos com as 

seguintes habilidades: 

- Arranca para a 

frente, esquerda e 

direita. 

Objectivo específico:  

Em patins, o aluno 

realiza com 

coordenação global e 

fluidez de movimentos, 

percursos com as 

seguintes habilidades: 

- Curva com os pés 

paralelos, mantendo o 

equilíbrio. 

Objectivo específico:  

Em patins, o aluno 

realiza com 

coordenação global e 

fluidez de movimentos, 

percursos com as 

seguintes habilidades: 

- Desliza para a frente 

sobre um e outro patim 

(“Quatro”). 

Objectivo 

específico:  

Em patins, o aluno 

realiza com 

coordenação global 

e fluidez de 

movimentos, 

percursos com as 

seguintes 

habilidades: 

- Avião seguido de 

carrinho. 

 
 

2.4.2 Área dos Conhecimentos 

 

3ª Etapa 

O aluno: 

- Benefícios da atividade física; 

- Identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente a alimentação, composição corporal e sedentarismo. 

- Fatores de risco associados à prática de exercício físico: lesões e substância dopantes. 
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2.4.3 Área da Aptidão Física 

Os objetivos específicos de cada nível de desempenho dos alunos serão 

especificados em cada plano de UE. 

 

3ª Etapa - Objetivos 

C
ap

ac
id

ad
e 

Resistência: 

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

- Ações 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. 

4ª UE 

6ª UE 

7ª UE 

Força: 

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

professor: 

- Ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada velocidade de contração muscular. 

4ª UE 

6ª UE 

Flexibilidade: 

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

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

(contribuindo para a qualidade de execução dessas ações). 

5ªUE 

7ª UE 

Velocidade: 

O aluno nas situações definidas pelo professor, respeitando os tempos de trabalho e de recuperação adequados: 

- Reage rapidamente a um sinal conhecido iniciando ações motoras previstas globais ou localizadas. 

- Realiza ações motoras acíclicas com a máxima velocidade, sem perda de eficácia dos movimentos. 

- Realiza ações motoras globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, no menor tempo possível, sem perda de 

eficácia dos movimentos. 

7ª UE 

 
 

3. Avaliação  

3.1 Avaliação Formativa 

 O processo de avaliação formativa visa controlar e regular a evolução 

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

 Para auxiliar o registo da avaliação formativa, serão utilizadas 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. 
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 Os conhecimentos serão avaliados formativamente ao longo das aulas 

através de questionamento dos alunos que será realizado 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, que neste 

período será realizado com consulta e em casa, como já foi mencionado neste 

documento. 

 A etapa está dividida em 4 UE, sendo que a última está situada no início 

do 3º período. Para a classificação do 2º período serão contabilizadas as 

avaliações recolhidas nas UE lecionadas até ao final deste período, sendo esta 

avaliação complementada pela avaliação inicial, nas restantes matérias que 

não foram abordadas nas UE.  
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4. Anexos 

Anexo 1 - Ficha de Observação Interpares 3ªEtapa 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DO PROFESSOR 

Etapa: UE: Espaço: Data: 

Professor: Observador: 

Conteúdos Abordados: 

 

Questionamento 

Frequência  

Momentos da aula em 
que ocorre 

 

Feedback 

Pertinência (se é 
especifico e focado nos 
objetivos da UE, timing, 
etc.) 

 

Frequência 

Ao grupo  

À classe  

Individual  

Objetivo (FB avaliativo, 
descritivo, prescritivo e 
interrogativo) 

 

Ciclo de FB  

Tempo de 
ensino 

Tempo disponível para 
a prática (planeado) 

 

Tempo na tarefa  

Tempo potencial de apz  

Aptidão física Diferenciação  

Avaliação 
formativa 

Frequência  

Transmissão da 
informação aos alunos 

 

 

 


