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Introdução 

O projeto de Lecionação de Educação e Expressão Físico Motora no 1º 

Ciclo do Ensino Básico consiste no planeamento e posterior lecionação de uma 

sessão desta área curricular numa turma do ensino primário do agrupamento 

de escolas de Alfornelos. Este projeto surge no âmbito das atividades a 

desenvolver na área 1 do estágio pedagógico – organização e gestão do 

ensino e da aprendizagem – mais especificamente na componente da 

condução do ensino nas aulas de Educação Física (EF). 

Para vivenciar esta experiencia, o núcleo de estágio decidiu visitar todas 

as escolas do agrupamento, para conhecer as instalações e materiais 

disponíveis para a prática da EEFM e optou-se por escolher a Escola Básica 

1ºCiclo Alice Leite, por ser aquela que melhores condições reunia. Como o 

objetivo deste projeto é a lecionação no 1ºciclo e como já tive contacto com 

alunos com idades entre os 10 e os 11 anos, resolvi escolher uma turma do 

2ºAno para poder lecionar a crianças com idades mais pequenas. A professora 

titular desta turma é a professora X. 

A preparação desta atividade decorreu através de um contacto com a 

professora titular de turma, tendo em vista o planeamento da sessão de ensino. 

A aplicação deste projeto decorrerá no dia 28 de fevereiro.  

Este projeto inicia-se com a apresentação do horário da semana a 

tempo inteiro. Seguidamente são a presentadas as informações da turma 

fornecidas pela professora titular de turma, sendo posteriormente apresentado 

o planeamento da sessão de ensino. Por fim, são apresentados os objetivos 

que pretendo alcançar com esta experiência. 
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Horário 

Semana de 25 de Fevereiro a 1 de Março 

2º Ano 28 Fevereiro 09:30 às 10:30 EB Alice Leite Ana Margarida Fonseca 

 

 

Turma C 2ºAno 

Auscultação aos professores 

A turma do 2ºC pertence à professora X. É uma turma constituída por 25 

alunos, 13 rapazes e 12 raparigas com idades compreendidas entre os 7 e os 8 

anos.  

A nível comportamental e de desempenho, segundo a professora, a 

turma é muito heterogénea notando-se grandes diferenças ao nível da 

maturidade e empenho entre os alunos.  

A professora realiza as atividades de expressão de forma massiva, onde 

alguns alunos requerem mais atenção que outros.  

Os alunos sinalizados pela professora como sendo os mais agitados são 

X. Os alunos com maiores dificuldades a nível da motricidade e coordenação 

são o X. 

 Uma vez que a professora não especificou nenhuma matéria para ser 

lecionada nesta sessão, optei por abordar as Atividades Rítmicas Expressivas, 

as Habilidades e Manipulações e, por fim os Jogos. 

 



5 
 

Aula – 2º Ano  

 

Plano de Aula – 2º C 

 Situação de aprendizagem 

Parte de aula Matérias 
Situações de aprendizagem Organização Visual - 

Desenho 
Objetivos Específicos Tempo Estratégias e medidas 

organizativas P T 

Aquecimento 

Jogo Rabo da Raposa 
 

 

- Ativação geral; 
- Deslocamentos com mudanças de direção. 

6’ 6’ 

Grupos: Massivo ou 
divisão por grupos 
mistos. 
 
Material: bolas, pinos, 
cordas, rádio, 
instrumento musical 
 
Estilo de ensino: 
Tarefa e comando. 

Parte 
fundamental 

Atividades 
Rítmicas 

Expressivas 

Corrida com vários tipos de habilidades: 
- corrida com pé coxinho 
- corrida e ao sinal dão um pulo 
- combinação entre corrida e pulos 
- corrida de costas 
- 3 passos em frente, ½ volta, 3 passos de corrida para 
trás 
- correr e ao sinal saltar e cair 

 

 

- Deslocamentos nas diferentes direções e 
sentidos, em diferentes formas de locomoção 
(saltar, andar, correr, cair, rodopiar), variando 
os apoios (dois-dois, um-dois, um-mesmo, um-
outro); 
- Orientação no espaço; 
- Consciência corporal. 

15’ 21’ 

Habilidades e 
Manipulações 

- 2 a 2 com bola: pega na bola e passa ao colega a rodar 
- Passa por cima da cabeça e por entre as pernas 
- sentados passa a bola ao colega 
- Passe curtos 
- Lança ao ar agarra e passa ao colega 
- Lança ao ar agarra, passa ao colega e o colega agarra 
no ar 

 
 

 
 

 
- Controle de bola; 
- Passe; 
- Receção; 
- Lançar para cima. 

15’ 36’ 

Jogos 

Limpar o ginásio. 

 

- Lançamento à distância; 
- Deslocamentos. 

10’ 46’ 

Aptidão física 
- Estafetas 

Partida de estímulos: 
- cores, animais 
Variantes: corrida ao pé coxinho, saltos a 2 pés, corrida 
lateral 

 - Tempo de reação; 
- Agilidade. 

9’ 55’ 

Retorno à calma 
Relaxação – Silêncio  - Diminuir a frequência cardíaca; 

- Consciencialização corporal; 
- Concentração. 

5’ 60’ 
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Objetivos de Formação 

 O principal objetivo desta semana é de contactar com alunos do 1º Ciclo, 

tendo em conta que são crianças com idades diferentes daquelas que estamos 

a ter contacto no estágio e a alteração das matérias a lecionar. Para mim esta 

experiencia também será importante, uma vez que eu nunca dei aulas a alunos 

do primeiro ciclo e desta forma permite-me um primeiro contacto com esta 

população.  

 Será também uma boa oportunidade para verificar se o professor 

responsável pela turma está a cumprir o currículo, através da lecionação desta 

área tão importante para o bom desenvolvimento dos seus alunos.  

 No que concerne ao contacto com os alunos, pretendo relacionar-me 

com idades diferentes daquelas com que já tive contacto, perceber as suas 

maiores dificuldades e descobrir uma forma para interagir com estas crianças, 

possibilitando-lhes momentos de bem-estar e auxiliar no desenvolvimento das 

suas habilidades físicas. 

Quanto à qualidade de ensino, pretendo verificar se as situações de 

aprendizagem que coloco aos alunos estão adequadas às idades e observar as 

diferentes respostas dos alunos às mesmas. Pretendo adaptar forma como 

realizo a minha instrução para que os alunos consigam perceber o que lhes 

proponho e pretendo colocar situações de aprendizagem que suscitem uma 

participação motivada por parte dos alunos, assim como a criação de um bem-

estar entre os alunos e as atividades físicas. 


