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Introdução 

Com este documento pretende-se fazer uma projeção da primeira etapa, definida 

no “método por etapas” como Avaliação Inicial.  

A Avaliação Inicial é uma fase decisiva, uma vez que vai permitir a cada 

professor orientar e organizar o seu trabalho na turma, possibilitando o assumir de 

compromissos coletivos, aferindo decisões anteriormente tomadas quanto às orientações 

curriculares, adequando o nível de objetivos e/ou procedendo a alterações ou reajustes 

na composição curricular à escala do planeamento anual.  

Através desta análise, avalia-se as metodologias adotadas na primeira fase, pois, 

a partir do balanço inicial, poder-se-á retirar algumas conclusões relativamente às etapas 

seguintes.  

Os alunos irão ser classificados, de acordo com as suas competências, em 

diferentes níveis, como Não Introdutório (NI), Parte Introdutório (PI), Introdutório (I), 

Parte Elementar (PE), Elementar (E), Parte Avançado (PA) e Avançado (A), nas várias 

matérias nucleares e alternativas. Após a sua inserção nos vários níveis, será feita uma 

análise individual de cada um dos alunos. Essa análise permite dar a conhecer ao aluno 

qual o seu objetivo e como o atingir, em cada uma das matérias, até ao final do ano 

letivo.  



 

Objetivos do Plano de Etapa / Unidade de Ensino 

“O objetivo da primeira etapa de trabalho com a turma, no começo 

do ano letivo, é a avaliação inicial, cujo propósito fundamental consiste em 

determinar as aptidões e dificuldades dos alunos nas diferentes matérias do 

respetivo ano de curso, procedendo simultaneamente à revisão/atualização 

dos resultados obtidos no ano anterior.” 

(Jacinto, J. 2001) 

 

Indo ao encontro dos objetivos supracitados pretende-se, também, desenvolver a 

condição física dos alunos, implementar rotinas de organização, promover dinâmicas de 

grupo e uma afirmação de liderança. 

Assim, a avaliação inicial tem como intuito a orientação de toda a atividade 

educativa ao longo do ano, pois esta permite diagnosticar o nível em que os alunos se 

encontram nas diferentes matérias e, consequentemente, traçar metas exequíveis para a 

turma em geral e para cada aluno em específico, tendo em conta as suas possibilidades, 

motivações e ritmos de aprendizagem. É com a avaliação inicial que será possível 

identificar alunos críticos por matéria e matérias prioritárias, garantindo, assim, a 

inclusão e diferenciação do ensino. A avaliação inicial é uma etapa de aprendizagem e 

revisão dos conteúdos abordados em anos anteriores. 

 

Objetivos Gerais 

Os objetivos gerais para a etapa I: 

1. Realizar a avaliação inicial das matérias definidas no Protocolo de Avaliação 

Inicial 

2. Desenvolvimento da condição física; 

3. Implementar rotinas organizativas; promover dinâmicas de grupo;  

4. Afirmar a liderança; 

Esta análise da Avaliação Inicial é extremamente importante para a orientação 

dos alunos para o sucesso, uma vez que visa as suas maiores dificuldades, permitindo 



arranjar estratégias que ajudem a ultrapassar essas mesmas dificuldades e deste modo 

permitir ao aluno atingir um nível superior ao que se encontra. É através destes dados 

que se elabora o planeamento anual tentando dar prioridade às modalidades prioritárias 

e indo ao mesmo tempo avançando com as outras, e assim desta forma permitir que os 

alunos progridam e desenvolvam competências não só nas modalidades prioritárias 

como também nas restantes. 

Para além do diagnóstico nas diversas matérias é realizada também a avaliação 

da aptidão física e dos conhecimentos, que ao longo do ano será trabalhada de maneira 

que no momento da avaliação final os alunos estejam física e cognitivamente capazes de 

realizar os testes específicos conforme consta no Programa Nacional de Educação Física 

(PNEF). 

O terceiro objetivo apresenta uma importância acrescida nas componentes de 

organização e social. Ao nível da organização pretende-se gerir a turma assegurando a 

sua atenção para iniciar os períodos de instrução, reunião e mudanças de atividade no 

decurso da aula, assim como criar rotinas essenciais ao bom funcionamento da mesma, 

nomeadamente, mudanças rápidas de atividade ou tarefa e também organizar as 

atividades da aula garantindo a maximização do tempo em que os alunos estão em 

prática de aprendizagem. 

Durante esta etapa deverá ser criado um clima de aprendizagem positivo em três 

domínios: na relação entre o professor e os alunos, na relação entre os alunos e as 

matérias de ensino e por fim entre os alunos. O professor deverá ainda afirmar-se como 

líder de todo o grupo, fomentando um espírito de respeito e solidariedade por toda a 

turma, Intervindo no controlo da disciplina da aula garantindo um clima positivo. 

Para que haja uma reciprocidade em relação aos objetivos pessoais a atingir, é 

fundamental que haja o uso constante dos feedbacks pedagógicos no decorrer das 

atividades e tarefas. 

 



Objectivos Específicos 

Apresentam-se de seguida os objectivos específicos que permitirão 

operacionalizar o que foi definido em cima como objectivos gerais: 

1. Realizar a avaliação inicial: 

a) Das matérias definidas no protocolo de avaliação inicial; 

b) Da aptidão física; 

c) Dos conhecimentos. 

 

a) Matérias 

 Actividades Físicas e Desportivas 

 Jogos Desportivos Colectivos: Futebol, Voleibol, 

Basquetebol e Andebol  

 Ginástica: Solo e Aparelhos  

 Atletismo: Salto em altura, Barreiras 

 Patinagem 

 Dança 

 Raquetas: Badminton 

 

Estas matérias são definidas com base nos Programas Nacionais de Educação 

Física, tendo em conta não só a polivalência dos espaços da escola, mas também as 

opções tomadas pelo Grupo de Educação Física (Plano Curricular de Educação Física 

da escola), bem como pelo núcleo de estágio. 

b)  Aptidão Física 

Para realizar a avaliação diagnóstica da aptidão física, decidiu-se incluir no 

plano de avaliação inicial os testes do fitnessgram que estão previstos no Plano 

Curricular de Educação Física: 

 Teste de Resistência Aeróbia – Teste Vaivém 

 Teste de Força Média – Abdominais 

 Teste de Força Superior – Extensões de Braços 

 Teste de Velocidade – 40 metros 

 Teste de Coordenação – Saltar à corda 



 Determinação do IMC 

 

Apesar da aptidão física não estar presente no Protocolo de Avaliação Inicial, 

considerou-se, igualmente necessária a sua avaliação inicial a fim de prognosticar o seu 

desenvolvimento ao longo do ano lectivo. Na abordagem à aptidão física dos alunos 

existirá uma preocupação no que respeita à correcta execução técnica dos movimentos, 

tendo em conta fatores como a respiração, o alinhamento corporal e faltas existentes, 

relativamente ao que está estipulado no Fitnessgram. Além disso, aos seis primeiros 

testes juntou-se ainda a medição da massa corporal e da altura a fim de determinar o 

Índice de Massa Corporal (IMC) e com isso despistar alunos com excesso de peso, pois 

a condição física está intimamente relacionada com a saúde dos alunos e a sua qualidade 

de vida. 

c) Conhecimentos 

Dentro dos conhecimentos será dada maior relevância às seguintes temáticas: 

 Estilos de vida saudáveis 

 Alimentação e Actividade Física 

 Repouso 

 Higiene 

 Índice de Massa Corporal (IMC) 

 Actividade Física e Saúde 

 

A par da aptidão física também os conhecimentos não foram contemplados no 

Protocolo de Avaliação Inicial. Para avaliar os Conhecimentos serão seleccionados os 

temas apresentados anteriormente, com base no Programa Nacional de Educação Física. 

Para tal, os alunos terão de responder a 3 questões colocadas pelo professor, no sentido 

de determinar o nivel de conhecimentos dos alunos na disciplina de Educação Física. 

2. Desenvolvimento da condição física 

Para o treino das diversas capacidades físicas será introduzido um conjunto de 

exercícios específicos no qual se pretendem identificar: nome, principais músculos 

solicitados, respiração, correcção técnica e postural assim como os principais erros de 

execução.  



Ao longo destas primeiras semanas as aptidões físicas serão desenvolvidas 

consoante os princípios metodológicos de treino: 

 Força: desenvolvimento multilateral e equilibrado da musculatura e 

sobretudo dos mais importantes grupos musculares (Marques, 1988). Estes serão 

operacionalizados através da utilização de exercícios isométricos e calisténicos. 

 Velocidade: desenvolvimento na maioria das suas formas de manifestação 

(tempo de reacção simples e complexo, capacidade de aceleração, velocidade 

resistente) numa perspectiva de formação geral (Marques, 1988). Desenvolvida 

através de métodos por repetições, sem cargas adicionais. Serão utilizados 

exercícios e jogos lúdicos, para aumentar o clima relacional entre professor-

aluno e entre os alunos, tornando-se assim mais motivantes para os últimos. 

 Flexibilidade: ajustamento às solicitações de acordo com a mobilidade 

básica funcional que deverá caracterizar os alunos (Marques, 1988). Será 

desenvolvida recorrendo a métodos de desenvolvimento da flexibilidade como 

métodos estáticos activos e passivos e métodos de facilitação proprioceptiva 

(PNF). 

 Resistência: melhorar a economia da prestação motora através do 

desenvolvimento do metabolismo aeróbio e aumentar a amplitude funcional do 

organismo através do metabolismo anaeróbio. Esta capacidade será treinada ao 

longo das aulas através dos níveis de exigência que irão caracterizar as 

actividades de aprendizagem. 

 

3. Implementar rotinas organizativas; promover dinâmicas de grupo; e 

afirmar a liderança 

a) Definir normas e regras de funcionamento da disciplina; 

b) Criar rotinas de organização com a turma (e.g. aquecimento, sinaléticas de 

início e finalização dos exercícios, retorno à calma); 

c) Promover um bom clima de aula entre os alunos e destes para com a matéria, 

bem como uma relação professor aluno favorável à aprendizagem; 



d) Avaliar o nível dos alunos e prognosticar a sua progressão em cada uma das 

matérias; 

e) Perceber quais os alunos que apresentam maiores dificuldades e estabelecer 

as matérias prioritárias; 

f) Gestão do manuseamento do material e as formas de o preservar; 

g) Recolha de dados que possibilitem a formação de grupos de níveis; 

h) Criar nos alunos a percepção do professor enquanto líder responsável, 

competente e aceite por todo o grupo; 

 

Os últimos objectivos terão uma grande importância numa fase inicial da etapa, 

uma vez que visam, de uma forma geral, preparar e organizar a turma para um novo ano 

lectivo e iniciar a implementação de rotinas organizativas. Apesar de não serem 

objectivos prioritários da etapa, detêm uma importância bastante significativa, 

nomeadamente, na agilidade de organização da turma e preparação de exercícios, tornar 

as transições entre as actividades mais eficientes, reduzir comportamentos de desvio por 

parte dos alunos, e instalação de um clima positivo. Durante o planeamento desta etapa, 

deverá ter-se em conta a importância do ensino da forma mais correcta de montagem do 

material, do seu manuseamento e nomenclatura, uma vez que o que se pretende é gastar 

o mínimo de tempo possivel no futuro. Desta forma pretende-se implementar uma maior 

autonomia nos alunos melhorando a qualidade do ensino. 

Estruturação da Etapa 

A elaboração deste documento tem grande importância para determinar o 

trajecto a percorrer, tanto pelos alunos ao longo do ano, bem como do processo de 

planeamento e ensino do professor. Desta forma, é de referir que o Plano de 1ª Etapa é a 

base de todo o planeamento anual, sendo que se seguirão mais três etapas (2ª Etapa – 

aprendizagem e desenvolvimento; 3ª Etapa – desenvolvimento e aplicação; e, por 

último, a 4ª etapa - revisão e consolidação). O processo de selecção das matérias a 

abordar e diferentes competências foi feito com base na rotação dos espaços (roulement) 

e na duração das aulas, tendo sempre como suporte o Protocolo de Avaliação Inicial e as 

fichas de registo da Avaliação Inicial. 



Deste modo, a patinagem só pode ser realizada no espaço exterior, coloca-a 

totalmente dependente do roulement, tendo por isso oportunidade de ser abordada nas 

aulas 2, 3, 4, 5 ou 6. 

 As matérias privilegiadas para o espaço 3 são a ginástica e a dança pois este é o 

espaço que apresenta maior número de recursos para a leccionação destas 

matérias (aparelhos para a ginástica, a aparelhagem e o espelho para a dança). 

  O salto em altura será realizado no espaço 2, pela prioridade na utilização do 

seu material (convencionado pelo GEF) visto que o colchão de quedas é de 

difícil transporte e está num local adequado para a realização da tarefa. 

 As bolas de voleibol devem ser utilizadas principalmente nos espaços 1 e 2. Nos 

outros dois espaços poderão ser utilizadas, mas no espaço 3 não existe rede de 

voleibol e no espaço 4 terão de ser utilizadas outro tipo de bolas. 

 O teste de velocidade terá de ser realizado no espaço 4 pois é o local que possui 

as devidas marcações para o efeito. 

 O teste de coordenação só poderá ser realizado num dos espaços interiores (1,2 

ou 3) pelo facto das cordas não poderem ser utilizadas no espaço exterior. 

 O teste vaivém não pode ser realizado no espaço 3, pois não existe espaço 

suficiente para a sua realização, nem no exterior, pois a aparelhagem só pode ser 

utilizada nos espaços interiores do ginásio. 



Opções Metodológicas 

De acordo com a calendarização e com as condicionantes supracitadas foi 

necessário tomar decisões, de forma a cumprir todos os objectivos desta etapa do modo 

mais eficaz e eficiente possível. Assim sendo aqui surgem sintetizadas essas opções: 

Para cumprir todos os objectivos estabelecidos para esta etapa do modo mais 

eficiente possível, estão enumeradas as seguintes opções 

 As opções metodológicas tomadas terão sempre uma marca baseada na 

adaptação das matérias às características dos espaços, tomando em conta 

as suas limitações e multidisciplinariedade. 

 Na primeira aula (aula 2 e 3) no Espaço 4 optarei por uma organização 

simples onde serão abordadas as normas e regras de funcionamento da 

disciplina, tentarei criar um clima positivo na aula através de jogos 

lúdicos e pré-desportivos com um cunho de treino da condição física, 

com o objetivo de afirmação de liderança do professor sobre a turma. 

Será ainda iniciado a avaliação diagnóstica do testes de velocidade 

 Os objetivos que procurarei atingir nesta aula serão ponto presente em 

todas as aulas realizadas nesta etapa e estarão agrupados com a avaliação 

inicial. 

 Na segunda semana (aulas 4, 5 e 6), ainda no espaço 4, realizar-se-á a 

avaliação diagnóstica das matérias de Futebol e Andebol (jogos 

desportivos coletivos), Barreiras (Atletismo) e conclusão do Teste de 

Velocidade (Condição Física). Caso não consiga concluir a avaliação 

diagnóstica de Futebol, esta será terminada na semana seguinte, no 

espaço 1. 

  Na terceira semana (aulas 7, 8 e 9), já no espaço 1, serão realizadas 

avaliações de Basquetebol, Voleibol, Badminton e ainda dos Testes de 

Coordenação e Flexibilidade. Existe a possibilidade de que nem toda a 

turma seja avaliada nas matérias de Voleibol e Badminton logo estas 

serão retomadas no espaço 2. 

 Na quarta semana (aulas 10, 11 e 12), no espaço 3, realizarei, 

relativamente às matérias, as avaliações de Dança, Ginástica de solo e 



Ginástica de aparelhos. Relativamente à condição física serão realizados 

os Testes de Força Superior e Força Média. Nesta semana a estratégia 

passará por criar algumas rotinas de trabalho, nas matérias de Ginástica 

na aula de 45 minutos e utilizar a avaliação de Dança como aquecimento 

na aula de noventa minutos seguida da restante avaliação de Ginástica. 

Retomando posteriormente a avaliação da Ginástica já com algumas 

rotinas, permitir-me-á ganhar algum tempo na dinâmica desta aula. 

 Na quinta e última semana referente a esta etapa de avaliação inicial 

(aulas 12, 13 e 14) será realizada a avaliação do Salto em Altura 

(Atletismo) e o Teste de Capacidade Aeróbia, Vaivém (Condição Física). 

Serão ainda retirados o Peso e Altura dos alunos, com o objetivo de 

determinar o seu IMC. Isto irá permitir-me despistar os alunos que têm 

excesso de peso e realizar um trabalho mais individualizado e 

especializado no futuro. Será ainda retomada a avaliação da matérias de 

Voleibol e de uma outra matéria, caso seja necessário. Por fim, nesta 

semana, para a última aula está programada a aferição dos 

conhecimentos dos alunos, através de um questionário, que os alunos 

terão de responder aleatóriamente- 

Tendo em linha de conta estas opções realizou-se uma calendarização para a I etapa – 

avaliação inicial. 



Calendarização etapa I - Matérias 

Espaço Sala Aula Espaço 4 Espaço 1 Espaço 3 Espaço 2 

 17 Set 20 Set 24 Set 27 Set 1 Out 4 Out 8 Out 11 Out 15 Out !8 Out 

JDC 

Futebol 

A 

P 

R 

E 

S 

E 

N 

T 

A 

Ç 

Ã 

O 

J 

O 

G 

O 

S 

 

L 

Ú 

D 

I 

C 

O 

S 

X  X      

Voleibol    X   X  

Andebol  X       

Basquetebol   X X     

Ginástica 

Solo     X X   

Aparelhos     X X   

Atletismo 

Barreiras  

X 

 

 

 

     

Salto em Altura       X X 

Raquetas Badminton    X     

Dança      X   

Patinagem  X       



Calendarização etapa I – Testes de Condição Física e Conhecimentos 

 
Espaço Sala Aula Espaço 4 Espaço 1 Espaço 3 Espaço 2 

  17 Set 20 Set 24 Set 27 Set 1 Out 4 Out 8 Out 11 Out 15 Out !8 Out 

C
o

n
d

iç
ã
o

 F
ís

ic
a
 

Resistência A 

P 

R 

E 

S 

E 

N 

T 

A 

Ç 

Ã 

O 

        X 

Velocidade X X        

Força Média 

(Abd) 
      X   

Força Superior  

(Ext. Braços) 
      X   

Coordenação     X     

Flexibilidade     X     

O
u

tr
o

s 

Peso         X 

Altura         X 

Teste Diagnóstico         X 



Calendarização da 1ª Unidade de Ensino

Semana Espaços Data 
Nº de 

aula 
Conteúdos 

1 

Sala de 

aula 
17/09 1 

Apresentação dos alunos e do professor. Critérios de 

Avaliação. Normas e regras de utilização do pavilhão e da 

aula. Entrega Ficha Biográfica 

E4 20/09 2 e 3 
Jogos Lúdicos e Jogos Pré-Desportivos. Teste de 

velocidade. 

2 E4 

24/09 4 Futebol. Teste de Velocidade. 

27/09 5 e 6 Andebol, Barreiras e Patinagem. 

3 E1 

01/10 7 Basquetebol.  Futebol. 

04/10 8 e 9 
Voleibol, Basquetebol, Badminton. Teste de Coordenação. 

Teste de Flexibilidade. 

4 E3 

08/10 10 Ginástica de solo e aparelhos. 

11/10 11 e 12 
Ginástica de solo e aparelhos. Teste de Força Média e 

Superior. Dança. 

5 E2 

15/10 13 Salto em altura. Voleibol. 

18/10 14 e 15 
Teste de Resistência. Salto em altura. Determinação do 

Peso e Altura. Teste diagnóstico de Conhecimentos. 



Métodos de Ensino 

 

Estilos de Ensino 

Nesta etapa os métodos de ensino aos quais darei maior ênfase serão, 

principalmente, estilos de ensino convergentes, nomeadamente comando e tarefa. O 

facto de estes serem utilizados com mais frequência advém não só da pouca experiência 

enquanto professor como também dos objetivos que caracterizam a etapa (delegação de 

tarefas orientadas para a avaliação inicial). 

No que respeita ao Estilo de Ensino Divergente e Descoberta Guiada, estes serão 

utilizados com menor frequência do que os anteriores, no entanto terão um papel 

preponderante na assimilação e consolidação das rotinas organizativas e manutenção do 

material desportivo. 

Estratégias de Ensino 

Comportamento do Professor 

 Conseguir determinar as aptidões e dificuldades dos alunos nas diferentes 

matérias que vão ser leccionadas no presente ano lectivo, permitindo assim, 

fazer um Planeamento Anual de Turma mais consciente e que reflicta as 

necessidades dos alunos;     

 Os alunos ficam a conhecer rotinas de organização da classe, regras de 

funcionamento e segurança; 

 Possibilitar conhecer o nível dos alunos e organiza-los em grupos de trabalho 

heterogéneos ou homogéneos, dependendo da especificidade da turma; 

 Conhecer melhor a turma em geral e cada aluno em específico; 

 Identificar “alunos de destaque” nas várias matérias e que podem ser 

“aproveitados” como alunos modelo; 

 Perceber como se comporta a turma nas diferentes matérias e nos diferentes 

espaços que a escola oferece para as aulas de Educação Física.  

 Identificar alunos que vão precisar de maior acompanhamento, por apresentarem 

mais dificuldades ou porque apresentam patologias que os limitam; 



 Feedbacks adequados e perceptíveis, de modo a serem objectivos e específicos 

nas diferentes ocasiões. 

 

Organização da Turma 

 Promoção de um clima positivo logo desde o início das aulas, motivando os 

alunos para a prática (através de dinâmicas de grupo e jogos lúdicos); 

 Estabelecer sinais e métodos de organização rápida e autonomamente da turma; 

 Pouco tempo de transição nas actividades e tarefas de aprendizagem; 

 Correcta utilização e cuidados dos alunos com o material; 

 Perseverança em que os alunos cheguem a horas e ordenadamente ao local da 

aula; 

 Garantir a atenção dos alunos aquando dos momentos de instrução inicial e 

durante a tarefa. 

Instrumentos de Avaliação dos Alunos 

 Observação; 

 Fichas socio-biográficas;  

 Fichas de registo das matérias nucleares – baseadas nas fichas de competências 

elaboradas pelo GEF; 

 Fichas de registo dos testes de aptidão física; 

 Teste diagnóstico de conhecimentos; 
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