
Escola Básica 2, 3 de Alfornelos – Educação Física 

Data Turma Espaço Tempo Nº de Alunos Professora Estagiaria Unidade Didática 

2/10/2012 7ºE G 90’ 17 Ana Fonseca Avaliação inicial – atletismo (salto em altura), badminton, ginástica de solo. 

Objetivos Gerais: Atletismo: salto em altura (corrida de balanço, elevação da perna de balanço, elevação do centro de massa), badminton (serviço curto e longo, clear e lob), andebol 
(desmarcação). 

Sessão 1 – Orientação Objetivo específico Descrição Material Organização da 
turma 

Tempo 

P T 

Instrução inicial Critérios de êxito das modalidades 
Regras de funcionamento da aula. 

Chamada. 
Breve descrição da aula e seus objetivos. Reforço das regras de gestão da 
aula. 

- 

Alunos dispostos em 
meia-lua de frente 
para o professor. 

9’ 9’ 

Aquecimento Mobilização Articular Correr à volta do campo (roda braços à frente e a trás, alternado); 
Mobilização dos pulsos e tornozelos; Estiramento do tricepes e deltoide; 
Rotação do tronco; Estiramento do peitoral; Fecho e abertura dos braços 
(2x dinâmico); Rotação do tronco (2x dinâmico); Alongamento do 
quadricípede; Alongamento do posterior e gémeos; Skipping alto; 
Alongamento dos glúteos; Alongamento dos adutores. 

- 

5’ 14’ 

Jogo Pré-Desportivo- Apanhada Os alunos estão distribuídos no campo de basquetebol e estão 4 alunos a 
apanhar. Quem é apanhado tem de permanecer no lugar e para ser salvo 
um companheiro tem de passar por baixo das pernas.  

  

5’ 19’ 

P
a

rt
e

 P
ri

n
c

ip
a

l 

Badmint
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Exercício 1- 
volante pingo de 
chuva 

- Perceção corpo/volante 
- Relação corpo/volante 

Os alunos individualmente executam batimentos individualmente. 7 raq. 
7 volan. 
rede 

 

5’ 24’ 

Exercício 2 – 
1x1 campo 
reduzido 

- Mantem a posição base 
- Serviço curto e comprido 
- Clear (batimento acima da cabeça) 
- Lob (batimento abaixo da cintura) 

Os alunos jogam em cooperação 1x1. Passado 4 min, avançam pro campo 
da direita. 

7 raq. 
7 volan. 
rede 

 

12’ 36’ 

Salto 
em 
altura 

Exercício 3- 
Técnica de 
Tesoura 

- Extensão completa da perna de 
impulsão 
- Elevação enérgica e simultânea 
dos braços e da perna de balanço; 
- Transposição com pernas em 
extensão 

Os alunos realizam uma corrida de balanço de aproximação à fasquia em 
trajetória de meia-lua de ambos os lados para verificarem qual o melhor 
lado para eles. 

colchão, 
fasquia, 
postes, 
pinos 

 

12’ 48’ 

Exercício 4- 
Variante de 
dificuldade ( 
Técnica Fosbury 
Flop) 

- Elevação da coxa da perna livre; 
- Transpõe a fasquia com o corpo 
“arqueado”; 
- Flexão das coxas e extensão das 
pernas na fase descendente do voo. 

Antes de executarem o salto, primeiro executam uma serie de saltos de 
costas para o colchão para terem noção do posicionamento das costas na 
receção a colchão. Após esta progressão os alunos executam o salto 
completo. 

colchão, 
fasquia, 
postes, 
pinos 

 

5’ 53’ 

Andebol Exercício 1 – 
Jogo 3x3 

- Desmarca-se abrindo linhas de 
passe  
- Passa ou dribla  
- Finaliza 
- Dificulta a progressão dos 
adversários 

Situação de jogo reduzido 3x3 onde os alunos procuram passar a bola 
entre a equipa de forma a ocupar racionalmente o campo adversário, 
criando linhas de passe, procurando também ultrapassar o seu adversário 
direto, para depois finalizar com sucesso.  

bola de 
andebol 

 

17’ 70’ 

Retorno à calma Reforço Muscular – Membros 
inferiores, superiores e core. 

Vagas – abdominais, slalom, saltos a pés juntos e sprint. 
- 

Alunos dispostos em 
meia-lua de frente 
para o professor. 

3’ 73’ 

Alongamento muscular Alongamento dos músculos: Gémeos, quadricípetes, posteriores da coxa, 
deltoide, tricípete, bicípete, grande dorsal e peitoral, adutores, glúteos.  

- 
3’ 76’ 

Parte final Reforçar os pontos importantes da 
aula e arrumar o material 

Através do questionamento, interagir com os alunos, reforçando os pontos 
críticos da aula. Arrumar devidamente o material.  

- 
4’ 80’ 
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