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AF – Avaliação Formativa

AI – Avaliação Inicial

AS – Avaliação Sumativa

PAT - Plano Anual de Turma

EF – Educação Física

EBSGB – Escola Básica e Secundária de Gama Barros

GEF – Grupo de Educação Física

JDC – Jogos Desportivos Coletivos

FB – Feedback (s)

UE – Unidade de Ensino

DE – Desporto Escolar

NEFMH – Núcleo de Estágio da Faculdade de Motricidade Humana

CFT – Comportamento (s) Fora da Tarefa
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1 Introdução

O PAT é um documento orientador e regulador de todo o processo de ensino-

aprendizagem que resulta dos conhecimentos sobre todos os  recursos disponíveis

(espaciais, materiais, temporais e humanos), do balanço de 1ª etapa – AI, bem como

das metas definidas para o 10º ano presentes no PNEF do ensino secundário.

Neste documento encontram-se definidas todas as prioridades de intervenção,

todos os objetivos e estratégias para os alcançar para que se potencialize o sucesso

de todos os aluno na disciplina de EF. No entanto, importa referir que este documento

pode sofrer ajustes e alterações, pois o processo de ensino-aprendizagem é muito

complexo,  podendo sempre surgir  novas variáveis que impliquem o seguimento de

novos caminhos.

Inicialmente, é apresentada uma descrição dos recursos materiais e espaciais

e uma caracterização da turma, realizada com base no balanço de 1ª etapa e num

questionário  respondido  individualmente  por  todos  os  alunos.  Seguidamente,  são

referidas  as  matérias  prioritárias,  a  constituição  de  grupos  por  matéria  e  o

diagnóstico/prognóstico dos grupos de nível definidos.

Posteriormente, está presente uma caracterização da 2ª, 3ª e 4ª etapa e os

seus planeamentos respetivos com definição de competências a trabalhar por grupo

em todas a matérias das atividade físicas e desportivas, bem como os objetivos para a

área da aptidão física e dos conhecimentos.

Por  fim,  refiro  como irei  realizar  a  avaliação  (AI,  AF  e  AS)  nos  diferentes

momentos do ano letivo e as estratégias a utilizar para otimizar a gestão do processo

de ensino-aprendizagem e para melhorar a minha intervenção pedagógica.
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1 Recursos Espaciais e Temporais

As  aulas  decorrerão  nos  vários  espaços  previamente  definidos  no

roulement (P1, P2, Ext e Gin), com o objetivo de avaliar as diferentes matérias. Estas

instalações  destinam-se  às  atividades  letivas  e  de  desporto  escolar,  torneios

interturmas e interescolas, bem como a outro tipo de atividades físicas desenvolvidas

pela comunidade escolar.

Pavilhão (P1 e P2) Espaço exterior Ginásio

Bancadas Campo de jogos Colchões

Campo de jogos dividido em
“L”

Caixa de saltos (mau estado)
Boque, minitrampolim,

reuther, barra fixa, argolas,
trave, paralelas, plinto.

Balneários (masc. e fem.) Pista de atletismo (40m) Bancos suecos
Sala de aula Bancadas

Sala professores de EF com
dois balneários

Arrecadação com materiais
para as aulas de EF e DE
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Matérias P1 P2 Ext Ginásio

Andebol   
Basquetebol   

Futebol   
Voleibol   

Ginástica de solo   
Ginástica de aparelhos   
Corridas de velocidade   

Salto em altura   
Lançamento do peso    

Dança   
Aptidão física    

Quando as condições climatéricas forem adversas, o pavilhão gimnodesportivo

será divido em três espaços iguais  para incluir  a  turma cujo espaço destinado no

roulement corresponde ao Ext.

No roulement existem quatro rotações que ocorrem de duas em duas semanas,

passando  por  todos  os  espaços  disponíveis  para  a  prática  das  aulas  de  EF.  Os

espaços encontram-se agrupados a pares (P1 + Ext; P2 + Gin; Ext + P1; Gin + P2),

sendo a primeira aula da semana num espaço e a outra noutro. 
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