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Introdução 

 
O plano Anual de Turma (PAT) é um documento orientador de todo o processo 

de ensino-aprendizagem ao longo de todo o ano letivo, que surge no seguimento do 

término da etapa 1 de Avaliação Inicial (AV). Assim, a elaboração deste documento foi 

concebido de acordo com os resultados da avaliação inicial, as linhas orientadoras do 

Projeto Curricular de Educação Física (PCEF), os Programas Nacionais de Educação 

Física (PNEF), os recursos humana, temporais, espaciais e materiais que a escola 

dispõe. 

Em termos operacionais, este documento pretende selecionar, planear e 

operacionalizar, à escala anual, a definição de objetivos, metas e prioridades de 

desenvolvimento para os alunos durante o ano letivo. 

 Assim, seguindo a estrutura deste documento, podemos constatar após a 

introdução, surge a metodologia utilizada para a conceção do PAT, seguindo-se uma 

caracterização da turma com informações importantes para a disciplina e os 

resultados da AI com o diagnóstico/prognóstico nas três áreas de avaliação em 

Educação Física (EF). Seguidamente é explanado um quadro onde se elucida todo o 

planeamento anual tendo em conta as decisões curriculares. Posteriormente são 

apresentados os objetivos gerais para a disciplina de EF e específicos para cada 

matéria e área da EF. Tendo em conta todos os aspetos mencionados anteriormente, 

serão ainda definidos objetivos individuais, para cada uma das áreas objeto de 

avaliação em EF garantindo os pressupostos da inclusão e diferenciação. Já no final 

do documento serão enunciadas todas as estratégias que serão utilizadas ao longo de 

todo o ano letivo, e ainda a forma de operacionalização dos diferentes processos 

avaliativos em termos formativos e sumativos.      
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Metodologia 

Para o planeamento do presente ano letivo, de acordo com o modelo por 

etapas tendo em conta o calendário do ano letivo 2012/2013, ficou definido que as 

primeiras 4 semanas seriam destinadas à etapa da avaliação inicial (etapa 1) 

seguindo-se a 2ª etapa – Recuperação e consolidação, a 3ª etapa – Aprendizagem e 

Desenvolvimento, a 4ª etapa – Revisão e Consolidação e a 5ª etapa – Prova Global 

que culminará sensivelmente com o término das atividades letivas. 

 

Calendário Letivo  

 

Espaços 

Sala de Ténis de Mesa 

 Esta é a única sala existente no 2º piso do Sector C da escola, e destina-se à 

prática de Ténis de Mesa contendo para o efeito 3 mesas. É também nesta sala que 

se leccionam as aulas teóricas, existindo para tal 1 quadro, várias cadeiras e bancos. 

Ginásio A 

 Este ginásio situa-se ao lado do Gabinete de Educação Física e dispõe de um 

piso anti-derrapante. 

Ginásio B 

 Como é um ginásio de reduzidas dimensões, é utilizado apenas pelos 

professores que leccionam os alunos do 2º Ciclo, ou pelos restantes professores caso 

assim o entendam. 

Ginásio C 

 Este ginásio tem as dimensões de um campo de Voleibol “reduzido” e é 

utilizado como complemento do Pátio Superior (PS). 

Pátio Principal 

 O Pátio Principal é um espaço polidesportivo ao ar livre de grandes dimensões 

(2 campos de Andebol, 4 de basquetebol e um de voleibol). Apresenta piso de alcatrão 

PERÍODOS DATAS ETAPAS 

1º Período 27 Setembro – 25 Outubro Etapa 1 – Avaliação Inicial 

1º Período 29 Outubro – 17 Janeiro 2ª Etapa – Recuperação e Consolidação 

2º Período 21 Janeiro – 14 Março 3ª Etapa – Aprendizagem e Recuperação 

3º Período 8 Abril – 23 Maio 4ª Etapa – Revisão e Consolidação 

3º Período 27 Maio – 13 Junho 5ª Etapa – Prova Global 

Tabela 1 - Calendário Letivo 2012-2013 
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e possui 4 balizas, 8 tabelas de Basquetebol, 1 rede e dois postes de voleibol, 1 caixa 

de areia e 1 pista de atletismo com 3 corredores. 

Pátio Superior 

 O Pátio Superior é um espaço polidesportivo de alcatrão, com dimensões 

semelhantes a um campo de Futsal, que possui 2 balizas e 4 tabelas de Basquetebol. 

Rotação dos Espaços de aula 

 A rotação dos Espaços de Aula é elaborada para que todas as turmas passem, 

durante a semana, pelos três principais espaços existentes (Ginásio A, Pátio Principal 

e Pátio Superior/Ginásio C). A Sala de Ténis de Mesa não consta da rotação dos 

espaços de aula, sendo a sua utilização feita de acordo com os restantes Professores 

que dão aula simultaneamente. 

Possibilidade de Utilização de Cada um dos Espaços de Aula 

No quadro seguinte são apresentadas as possibilidades de utilização de cada 

um dos espaços de aula, tendo em conta as suas características. 

 
Ginásio 

A 
Ginásio B Ginásio C Pátio Superior 

Pátio 

Principal 

Andebol X   X X 

Futebol    X X 

Basquetebol X  X X X 

Voleibol X  X X X 

Ginástica X X X   

Atletismo X X  X X 

Badminton X X X   

Patinagem X X X X X 

Luta X X X   

Dança/ Aeróbica X X X X X 
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Rotação dos espaços 

 
A rotação dos espaços é fixa durante todo o ano, assegurando que cada turma 

tem a possibilidade de passar por todos os espaços principais (PP,PS, Ginásio A) em 

cada semana. Assim, de seguida, passo a apresentar a rotação dos espaços da turma 

7º F no decorrer do ano:   

Tabela 2 - Rotação dos espaços 

Horário Espaço 
Nº de Aulas 

Total 
1º P 2º P 3º P 

3ª Feira 
10h05 às 10h50 Pátio Superior 12 9 10 31 

10h50 às 11h35 Ginásio A 12 9 10 31 

5ª Feira 11h45 às 12h30  Pátio Principal 11 11 9 31 

Total 
35 29 29 93 
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Caracterização da turma 

Caraterização Geral da Turma 

O 7ºF é constituído por 30 alunos, sendo 17 raparigas e 13 rapazes, de idades 

compreendidas entre os 12 e os 14 anos. Esta turma tem a particularidade de ser 

constituída maioritariamente por alunos que vieram de outras escolas ou por alunos 

que tinham pedido transferência para a escola Rainha D. Leonor e que o seu processo 

não foi aceite. Deste modo os alunos que constituem esta turma na sua grande 

maioria não se conheciam, o que numa primeira fase será um grande desafio para os 

professores conseguirem instituir um ambiente de cooperação e entreajuda nos 

diversos alunos. 

A turma possui um aluno com Necessidades Educativas Especiais (NEE), o 

Aluno AB que possui dislexia e défice de atenção e outro aluno que será submetido a 

avaliação para despiste de possuir também dislexia, o Aluno O. Para além destes dois 

casos existem também dois casos clínicos que requerem especial atenção 

principalmente na disciplina de Educação Física, como é o caso da Aluno P que tem 

uma prótese na anca e está em vias de colocar outra e o caso da Aluno K que têm 

nitidamente excesso de peso e possui um problema no nervo ótico que não podem ser 

sujeita a atividades de grande intensidade para não aumentar a preção intracraniana. 

Por último, é também de salientar que a turma tem quatro alunos (Bernardo, 

Aluno O, Aluno P, Aluno S) que se encontram a repetir o 7º ano, sendo que o Aluno O 

já se encontra a repetir pela terceira vez. 

 

Nº Nome Idade Data de Nascimento 
Turma 

2011/2012 

1 Aluno A 11 18/11/2000 6ºG 

2 Aluno B 12 23/03/2000 6ºL 

3 Aluno C 12 14/08/2000 6ºJ 

4 Aluno D 12 27/10/2000 Exterior 

5 Aluno E 12 17/05/2000 Exterior 

6 Aluno F 12 27/10/2000 Exterior 

7 Aluno G 12 5/09/2000 6ºG 

8 Aluno H 12 5/03/2000 6ºD 

9 Aluno I  12 19/08/2000 Exterior 

10 Aluno J 14 31/12/1998 Exterior 

11 Aluno K 12 30/10/2000 6ºL 

12 Aluno L 12 31/05/2000 6ºL 
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13 Aluno M 12 4/01/2000 6ºJ 

14 Aluno N 12 25/07/2000 Exterior 

15 Aluno O 14 16/09/1998 7ºD 

16 Aluno P 13 1/05/1999 7ºE 

17 Aluno Q 12 19/07/2000 6ºE 

18 Aluno R 12 20/09/2000 6ºJ 

19 Aluno S 13 17/07/1999 7ºC 

20 Aluno T 12 18/09/2000 6ºJ 

21 Aluno U 11 30/12/2000 Exterior 

22 Aluno w 12 24/07/2000 6ºI 

23 Aluno X 13 16/09/1999 Exterior 

24 Aluno Y 12 5/04/2000 Exterior 

25 Aluno Z  12 14/04/2000 6ºI 

26 Aluno Ç 12 28/01/2000 6ºD 

27 Aluno AB 13 9/08/1999 6ºE 

28 Aluno AC 12 25/03/2000 6ºA 

29 Aluno AD 12 6/01/2000 6ºH 

30 Aluno AE 12 16/08/2000 6ºD 

Situação Escolar 

Neste grupo pretendi perceber qual era a relação que os alunos estabeleciam 

com a escola, classificando-a entre 1 ( Não gosto Nada) a 5 (Gosto Muito), referindo 

as disciplinas qu tinham maiores dificuldades e aquelas que gostavam mais. Por último 

os alunos também identificaram o que gostavam mais e menos na escola Eugénio dos 

Santos.  

A análise cuidada destes dados parece-me importante pois deste modo em 

algumas situações os professores poderão ir ao encontro dos gostos dos alunos e 

assim ficarem um pouco mais próximos destes. Outro aspeto para que estes 

resultados poderão ser interessantes, é para a propiá escola, pois assim poderão 

alterar algumas coisas para tornar a escola mais afável para os alunos.  

Ao analisar os dados recolhidos, tivemos dois alunos que não responderam 

pois como vinham de outra escola ainda não tinham uma opinião formada sobre a 

escola. É muito interessante verificar que somente dois alunos atribuem uma 

classificação negativa à escola, tendo a escola uma grande fatia de alunos a atribui-

lhe uma classificação boa ou muito boa, com o nível quatro a ser o mais escolhido. 

Dado que a existe na turma muitos alunos que os seus EE pediram para os alunos 

Tabela 3 - Caraterização Geral da Turma 
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mudarem de instituição de ensino é muito interessante verificar que os filhos 

continuam satisfeitos com a escola. Poderá conclui-se que nessas situações eram os 

EE que estavam descontentes e não os próprios alunos.  

 

A nível da Educação Física somente dois alunos a elegeram como uma 

disciplina em que tinham dificuldades, o que é interessante, visto existir um grande 

número de alunos com dificuldades na disciplina. 

 

0 2 

5 

15 

6 

Gosto pela Instituição 

Nível 1 (Nada)

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5 (Muito)

0

5

10

15

20

25

L Port Ing Fran Mat Hist Geo CN FQ EV EF EM ET TIC FC

Gosto

Sinto Dificuldade
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Autocaracterizarão dos Alunos 

Estes dados são interessantes, para os professores ter uma ideia de como é o 

aluno a nível psicológico e em que áreas ou temas os alunos gostam mais de 

trabalhar. Estas informações também podem ser importantes para conseguir chegar 

próximos de certos alunos com algumas dificuldades, pois assim já é um ponto de 

partida para os alunos terem alguma confiança comigo e assim falaremos de forma 

mais aberta. 

Nº Nome Autocaracterizarão Profissão Desejada 

1 Aluno A Organizado; Atento; Sossegado Futebolista 

2 Aluno B 
Alegre; Aplicada, Insegura; Simpática; 

Sossegada 
Bióloga 

3 Aluno C 
Alegre; Tímida; Sincera; Organizada; 

Aplicada; Atenta; Educada; Simpática. 
Veterinária; Pediatra 

4 Aluno D Alegre; Sincero Astrónomo 

5 Aluno E 
Alegre; Sincero; Organizado; Aplicado; Atento; 

Educado; Simpático 
Jogador de ténis de mesa 

6 Aluno F Tímida Cientista 

7 Aluno G Alegre; Nervosa; Educada; Simpática Dançarina Profissional 

8 Aluno H 
Alegre; Tímida; Organizada; Aplicada; Atenta; 

Sossegada 
Educadora de Infância  

9 Aluno I 
Alegre; Nervosa; Distraída; Educada; 

Simpática 
Bailarina; Veterinária  

10 Aluno J Alegre; Distraído Ciclista 

11 Aluno K 
Tímida; Sincera; Organizada; Aplicada; 

Insegura; Atenta; Educada; Simpática 
Escritora; Atriz 

12 Aluno L 
Alegre; Sincera; Aplicada; Nervosa; Distraída; 

Educada; Simpática  
Juíza; Advogada; Relações 

Públicas 

13 Aluno M Alegre; Sincero; Nervoso; Educado; Simpático Informático 

14 Aluno N 
Alegre; Tímido; Sincero; Organizado; 

Inseguro; Educado; Simpático; Sossegado 
Jogador de Futebol 

15 Aluno O Alegre Guarda-redes Profissional 

16 Aluno P 
Alegre; Sincera; Organizada; Distraída; 

Educada; Agressiva; Simpática. 
Cabeleireira; Pianista 

17 Aluno Q 

Alegre; Tímida; Organizada; Nervosa; 

Insegura; Distraída; Egoísta; Simpática; 

Sossegada 

------------- 

18 Aluno R Alegre; Aplicado; Distraído; Simpático Médico; Basquetebolista 
profissional 
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19 Aluno S 
Alegre; Inseguro; Distraído; Educado; 

Simpático 
Guitarrista; Força Aérea; 

Motociclista; Surfista  

20 Aluno T Alegre; Distraído; Simpático Skater; Médico 

21 Aluno U Distraído; Sossegado Cientista; Basquetebolista 

22 Aluno w Organizada; Educada; Simpática Cientista; Cantora 

23 Aluno X 

Alegre; Tímida; Sincera; Organizada; 

Aplicada; Nervosa; Insegura; Atenta; Educada; 

Simpática 

Maquilhadora Profissional 

24 Aluno Y Alegre; Tímida; Distraída Administradora; Economista 

25 Aluno Z Alegre; Sincera; Aplicada; Atenta; Simpática Atriz; Modelo; Cantora; Bailarina 

26 Aluno Ç Alegre; Organizada; Sossegada ---------- 

27 Aluno AB Educado Futebolista 

28 Aluno AC Alegre; Organizada; Aplicada; Simpática Veterinária 

29 Aluno AD Alegre; Distraído; Aplicado; Educado Criador de mapas para jogos 

30 Aluno AE Alegre; Nervosa; Simpática Educadora de Infância 

Caraterização para a Disciplina 

 

 Ao analisar os dados recolhidos relativamente às matérias em que os alunos 

dizem ter maiores facilidades e em que possivelmente terão mais aptos destacam-se o 

basquetebol, o futebol, a ginástica acrobática e a dança. De destacar o basquetebol 
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Gráfico 3 - Dificuldades e Facilidades na Matérias de EF 
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que foi a que teve maior escolha e sem ter um único aluno a referir dificuldades e o 

futebol em que os rapazes escolheram como facilidade e as raparigas com 

dificuldades. 

 Relativamente às matérias com maiores dificuldades destacam-se a ginástica 

acrobática e a dança. De destacar que a ginástica acrobática foi a que apresentou 

mais alunos a elegerem-na e a dança que está tanto nas facilidades como nas 

dificuldades muito escolhidas pois por um lado os rapazes elegem-na como dificuldade 

e as raparigas como facilidade. 

 Em relação aos hábitos desportivos dos alunos fora da escola, existem vinte e 

um alunos que praticam desporto fora da escola, alguns como federados e outros por 

gosto. Isto numa turma de trinta alunos é muito bom, pois revela que é uma turma, que 

de um modo geral, é muito ativa e deste modo terá em princípio algumas capacidades 

físicas como a coordenação bem desenvolvidas, bem como os gostos pela prática do 

desporto. Assim nos jogos desportivos coletivos temos o Aluno O, o Aluno AB, o Aluno 

N, o Aluno Ae o Aluno M que praticam futebol, o Aluno R e a Marta que praticam 

Basquetebol. Relativamente a desportos individuais temos um grupo de alunas que 

praticam dança (Aluno Z, Aluno X, Aluno G, Aluno I) e outro que praticam diversas 

modalidades como surf, natação, golfe e ténis de mesa.    

Decisões Curriculares 

Matérias 

As matérias a abordar na disciplina de Educação Física para o 7º ano foram 

determinadas pelo Grupo de Educação Física, e estão definidas no Projeto Curricular 

do mesmo, sendo as seguintes: 

Atividades Físicas Desportivas: 

 Jogos Desportivos Coletivos: Futebol, Voleibol, Andebol e Basquetebol 

 Ginástica: Solo, Acrobática e Aparelhos 

 Atletismo: Lançamento do Peso, Salto em Altura, Salto em Comprimento, 

Corrida de Estafetas, Corrida de Barreiras e Corrida de Velocidade 

 Raquetas: Badmínton 

 Patinagem 

Atividades Rítmicas Expressivas: 

 Dança: Rumba Quadrada, Erva Cidreira 
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Avaliação Inicial 

Resultados da Avaliação Inicial 

 

ATIVIDADES FÍSICAS 

Nº Nomes 
JDC Ginástica Atletismo Raquetas 

PATINAGEM 
FUT VOL BASQ AND SOLO MINI PLINTO BARR S.ALT L. PESO VELOC ESTAF S.COMP BAD 

 
D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P 

1 Aluno A I E NI I NI I NI I NI NI NI I NI I I I I I NI I I E     NI I NI I 

2 Aluno B NI NI I E NI I NI I NI I I E I E I E I I NI I I E     NI I I E 

3 Aluno C NI NI NI I NI NI NI NI NI NI NI I NI I I I NI I NI I I E     NI NI NI I 

4 Aluno D I E I E NI I NI I NI NI NI I NI NI I I I I NI I I E     NI I I I 

5 Aluno E NI I NI I NI NI I I NI NI NI I I I I I NI I I E I E     NI I NI I 

6 Aluno F NI NI NI I NI NI NI NI NI I NI I NI I I I NI I NI I I E     NI I NI NI 

7 Aluno G NI NI NI I NI NI NI NI NI NI NI I NI NI I I NI I NI I I E     NI NI NI NI 

8 Aluno H NI NI NI I NI I NI I I I I E I E I E I I NI I I E     NI I NI I 

9 Aluno I  NI I NI I I E NI I NI I I I I I I I I I NI I I E     NI I I E 

10 Aluno J I I NI I NI I NI I NI NI NI I NI I I I NI I NI I I E     NI I NI NI 

11 Aluno K NI NI NI I NI NI NI NI NI NI NI I   NI I NI NI NI I       NI I   

12 Aluno L NI I I E I E NI I I E I E I I I I I I NI I I E     NI I NI I 

13 Aluno M NI I NI I I E NI I NI NI NI I NI I I I I I I E I E     NI I NI I 

14 Aluno N I E I E I E NI I NI I NI I NI I I E I I NI I I E     NI I NI I 

15 Aluno O I I I E NI I NI I NI NI NI I I E I I I I NI I I E     NI I NI I 

16 Aluno P NI NI NI I NI NI NI NI NI NI     NI I   NI I I E     NI I NI NI 

17 Aluno Q NI NI NI I NI NI NI NI NI NI NI I NI NI I I NI I NI I I E     NI NI NI NI 
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18 Aluno R NI I I I NI I NI I NI NI NI I NI I I I NI I NI I I E     NI I NI I 

19 Aluno S I I NI I NI I NI I NI NI NI I NI I I I NI I NI I I E     NI I NI NI 

20 Aluno T I E NI I I I NI I NI I I I NI I I I I I I E I E     NI I I I 

21 Aluno U NI I NI I NI NI NI NI NI NI NI I NI I I I NI I NI I I E     NI NI NI I 

22 Aluno w NI NI NI I NI NI NI NI NI I NI I NI I I I I I NI I I E     NI NI NI NI 

23 Aluno X NI NI NI I NI NI NI NI NI NI NI I NI NI I I NI I NI I NI I     NI NI NI NI 

24 Aluno Y NI NI NI I NI NI NI NI NI I NI I NI I I I I I NI I I E     NI I NI I 

25 Aluno Z  NI I NI I NI I NI I NI I I I I I I I I I NI I I E     NI I NI NI 

26 Aluno Ç NI I NI I I E NI I NI I I E I E I I I I NI I I E     NI I NI I 

27 Aluno AB I E NI I NI I NI I NI NI I I I E I I I I NI I I E     NI I NI I 

28 Aluno AC NI NI NI I NI I NI I NI I NI I NI I I I I I NI I I E     NI I NI I 

29 Aluno AD NI I NI I I E NI I NI NI NI I NI I I E I I NI I I E     NI I NI NI 

30 Aluno AE NI NI NI I NI NI NI NI NI I NI I NI NI I I NI I NI I I E     NI NI NI NI 

Tabela 4 - Resultados da Avaliação Inicial 

Matérias Prioritárias 

Futebol Voleibol Patinagem 
Ginástica de 

Solo 
Badminton 

Tabela 5 - Matérias Prioritárias 
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Resultados da Avaliação Inicial de Aptidão Física 

FitnessGram 

Nome Força 

Superior  

Extensões 

de Braços  

Força Média  

Abdominais 

Teste de 

Resistência 

Vaivém 

Flexibilidade 

Ombros Extensão 

do Tronco 

Senta e Alcança 

 

Direito Esquerdo 

Aluno A 12 75 75 S 25 14 12 

Aluno B 11 49 35 S 27   

Aluno C 7 47 24 S 23 20 21 

Aluno D 12 75 65   21 19 

Aluno E 17 75 43 N 30 15 14 

Aluno F   29     

Aluno G 1 20 22     

Aluno H 20 31 50 S 30   

Aluno I  13 21 33 N 30 28 27 

Aluno J 12 75 82 S 18 16 11 

Aluno K      38 33 

Aluno L 13 55 32 S 30 32 34 

Aluno M 4 46 35 S 30 27 21 

Aluno N    N 28 24,5 25 

Aluno O 15 58 54 N 28   

Aluno P 0 21 4 S 29 12 15 

Aluno Q 2 20  S 23   

Aluno R 15 54 45 N 30   

Aluno S 3 25 34 N 28 11 16 

Aluno T 19 73 61 S 28 28 23 

Aluno U 2 74 42 S 30 20 18 

Aluno w 9 51 28 S 28   

Aluno X        

Aluno Y 5 27 28 S 30 28 25 

Aluno Z    35   33 28 

Aluno Ç 10 24 62 S 22 16,5 29 

Aluno AB 21 75 61     

Aluno AC 8 31 34 S 30 28 30 

Aluno AD 1 21 34 S 30 17 9 

Aluno AE 8 7 33 S 30 17 19 

Legenda – Vermelho – Fora da Zona Saudável de Aptidão Física 

Verde – Dentro da Zona Saudável de Aptidão Física. 

Tabela 6 - Resultados da Avaliação Inicial de Aptidão Física 
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Jogos Desportivos Coletivos 

Futebol 

 A matéria de futebol, embora pareça estranho, foi uma das matérias em que 

tive maior dificuldade em diagnosticar o nível atual dos alunos. Este facto deve-se a 

somente ter existido uma aula de AI desta matéria, sendo esta a primeira, o que não 

me permitiu observar da melhor forma o futebol, uma vez que tinha como principal 

prioridade nessa aula avaliar o lançamento do peso. Nos restantes dias, não foi 

possível efetuar a AI desta matéria por razões meteorológicas, pois existiram três 

aulas que ficaram anuladas ou interrompidas no Páteo Principal (PP). 

De qualquer modo, tal como se pode constatar na tabela dos resultados da AI, 

existe um grupo de alunos que está no nível Introdutório (I) e que vai trabalhar, em 

jogo, o nível Elementar (E), sendo que só alguns vão conseguir alcançar na totalidade 

os objetivos propostos para este nível. Depois existe uma grande parte da turma que 

está no nível Não Introdutório (NI) e que vão trabalhar no nível I sendo que uma boa 

parte destes alunos não vão conseguir alcançar este nível. Neste grupo de alunos, os 

alunos que irão conseguir alcançar o nível I começaram por trabalhar em jogo 

condicionado e posteriormente em jogo, podendo ficar inserido nesta fase com alguns 

alunos do nível superior. Os alunos com maiores dificuldades irão numa primeira fase 

realizar jogos pré desportivos e posteriormente jogo condicionado, tentando aproximar 

ao máximo da realidade do jogo. 

Esta grande diferença existente nos alunos, tanto no diagnóstico como no 

prognóstico, deve-se ao facto de alguns alunos praticarem esta matéria fora da escola 

e ao mesmo tempo existir um grupo de alunos que tem grande dificuldade nos jogos 

desportivos coletivos, na ocupação do espaço de jogo e na procura de espaços livres 

para a desmarcação, tendo a agravante de no futebol terem de jogar a bola com os 

pés, o que interfere em muito também na sua locomoção.   

Basquetebol 

 O Basquetebol foi uma matéria em que avaliei os alunos sem nunca os alunos 

jogarem formalmente, tendo sempre realizado ou 3 para 3 ou 4 para 4, sempre 

somente num cesto sem os alunos poderem executar drible. Isto porque nesta fase se 

os alunos pudessem executar drible o jogo poderia tornar-se num jogo individual e não 

coletivo e realizei sempre jogo reduzido somente para um cesto porque assim os 

alunos executam mais vezes o que é pretendido e estão melhor organizados em 

campo. 
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   Com o término da AI podemos constatar, tal como se pode constatar na 

tabela dos resultados da AI, que existe um grupo de alunos que está no nível I e que 

vai trabalhar, em jogo reduzido, o nível E, sendo que só alguns vão conseguir alcançar 

na totalidade os objetivos propostos para este nível e que vão acabar a realizar jogo 

formal. Depois existe uma grande parte da turma que está no nível NI e que vão 

trabalhar no nível I sendo que existem alunos que não vão conseguir alcançar este 

nível. Neste grupo de alunos, os alunos que irão conseguir alcançar o nível I vão 

trabalhar essencialmente em jogo reduzido, podendo numa fase inicial realizar jogos 

pré-desportivos. Os alunos com maiores dificuldades irão numa primeira fase realizar 

jogos pré desportivos e só numa fase posterior no fim de estarem resolvidos alguns 

problemas fundamentais é que irão trabalhar em jogo condicionado, tentando 

aproximar ao máximo da realidade do jogo. 

Tal como no futebol, temos alunos que que praticam a modalidade ou que 

gostam particularmente desta e jogam regularmente nos intervalos, que já têm grande 

à-vontade com a bola e que têm de trabalhar essencialmente alguns aspetos táticos 

específicos dos basquetebol, como por exemplo o passe e corta, bem como devem 

continuar a aprimorar as suas capacidades técnicas. Depois existe o extremo oposto 

em que temos um grupo de alunos que para além de ainda não terem uma grande 

noção da ocupação do espaço de jogo, têm ainda alguma dificuldade no 

manuseamento da bola. 

Voleibol 

A matéria de voleibol é das matérias em que os alunos têm maiores 

dificuldades e em que ainda não se consegue realizar jogo, pois para este se 

desenrolar os alunos têm de conseguir manter a bola em sustentação, o que não 

acontece, tendo a grande maioria dos alunos grande dificuldade em executar o toque 

de dedos. Como tal durante este período de AI somente realizei um para um em 

cooperação realizando unicamente toque de dedos, pois como referi em cima é o 

elemento fundamental para que o jogo numa fase posterior possa-se desenrolar. Dado 

a este nível dos alunos no início tive alguma dificuldade em adequar corretamente os 

exercícios ao nível destes, pois pensava que mesmo com alguma dificuldade os 

alunos conseguiriam realizar algum tipo de jogo. 

 Ao realizar a AI, tal como se pode constatar na tabela dos resultados da AI, 

verifica-se que existe um grupo de alunos que está no nível I e que vai trabalhar, numa 

primeira fase em exercício critério, no nível E, sendo que só alguns vão conseguir 

alcançar na totalidade os objetivos propostos para este nível e que vão acabar a 

realizar jogo reduzido. Depois existe uma grande parte da turma que está no nível NI e 
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que vão trabalhar no nível I sendo que existem alunos que não vão conseguir alcançar 

este nível. Neste grupo de alunos, os alunos que irão conseguir alcançar o nível I vão 

trabalhar essencialmente em exercício critério, podendo realizar numa fase posterior 

realizar dois contra dois. Os alunos com maiores dificuldades irão numa primeira fase 

realizar toque de dedos à parede e só numa fase posterior no fim de estarem 

resolvidos alguns problemas fundamentais é que irão trabalhar em exercício critério. 

Andebol 

Esta matéria tal como a de futebol, foi a das que tive maior dificuldade em 

realizar o diagnóstico e o prognóstico das capacidades dos alunos, pois foi igualmente 

uma matéria em que tive somente uma aula de AI, visto que nas restantes em que 

estava previsto a sua lecionação choveu, o que impossibilitou a realização das aulas 

no espaço pretendido e consequentemente a lecionação do andebol. 

 De qualquer modo, tal como se pode constatar na tabela dos resultados da AI, 

existe somente um aluno que está no nível I e que vai trabalhar, em jogo, o nível E, 

não vai conseguir alcançar na totalidade os objetivos propostos para este nível. Depois 

existe a restante turma que está no nível NI e que vão trabalhar no nível I sendo que 

uma boa parte destes alunos não vão conseguir alcançar este nível. Neste grupo de 

alunos, os alunos que irão conseguir alcançar o nível I vão trabalhar em jogo 

condicionado juntamente com o aluno que têm nível I. Os alunos com maiores 

dificuldades irão numa primeira fase realizar jogos pré desportivos e posteriormente 

jogo condicionado, tentando aproximar ao máximo da realidade do jogo. 

  Mesmo dentro do alunos que têm nível NI e que vão alcançar o I, existem 

algumas diferenças entre eles, estando o Alexsandro, o Bernardo, o Aluno M, o Aluno 

T, o Aluno D, o Aluno AB, o Aluno N, a Aluno L, o Aluno R e a Marta um pouco mais 

evoluídos que os restantes. 

Badminton 

O badminton foi a única matéria de raquetes que abordamos na AI e que 

vamos lecionar ao longo do ano letivo. 

 É uma matéria onde todos os alunos estão no nível NI, o que demonstra a 

grande dificuldade apresentada pela turma neste período de AI. Deste modo os 

principais erros identificados na turma são a pega da raquete e os deslocamentos 

dentro de campo, assim como os dois principais batimentos, lob e clear. 

 Numa primeira fase os alunos irão trabalhar um para um em cooperação a 

realizar preferencialmente o batimento de clear, para obrigar os alunos a deslocarem-
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se, e só numa fase posterior e que possivelmente alguns deste poderão executar 

algum tipo de jogo.  

Patinagem 

 A patinagem foi das matérias em que tive maiores dificuldades em conseguir 

intervir junto dos alunos, fornecendo-lhe feedbacks validos e importantes para a sua 

evolução. Este facto deve-se ao meu desconhecimento da matéria e ao de na minha 

formação inicial nunca ter tido a oportunidade de aprofundar esta matéria.  

 Os resultados da AI demonstram com existem somente quatro alunos que 

alcançaram o nível introdutório, estando os restantes no NI. Destes alunos que estão 

no NI destaque-se a Aluno L que lhe falta somente a meia volta para alcançar o I. De 

realçar também que existe um elevado número de alunos que ainda não conseguem 

patinar e que vão ter de numa primeira fase, começar por caminhar com os patins e só 

depois vão começar a deslizar para a frente, isto sempre junto à rede. Os restantes 

alunos irão treinar os elementos que ainda não conseguem realizar de modo a 

conseguirem alcançar o nível pretendido. 

Atletismo 

Lançamento do Peso 

O lançamento do peso é uma das matérias em que embora a grande maioria 

dos alunos se encontre no nível NI, penso que no final do ano todos conseguiram 

alcançar o I. Os principais erros identificados no período de AI foram a pega do peso, 

a sua colocação junto à mandibula e o cotovelo afastado do tronco, assim penso que 

com a minha intervenção os alunos conseguiram ultrapassar estas dificuldades e 

alcançar o I. Os alunos que já se encontram no nível I penso que conseguiram 

alcançar o E. 

   Tendo em conta a especificidade desta matéria quando a lecionar terei de ter 

especial atenção às regras de segurança desta, uma vez que se estas não forem 

compridas os alunos poderão por em risco a integridade física do colegas e existirem 

graves acidentes. 

Salto em Altura 

Ao longo do período de AI os alunos para alcançarem o nível I tinham de 

realizar a técnica de tesoura. Visto que a grande maioria dos alunos já domina esta 

técnica agora durante as Unidades de Ensino (UE) irei lecionar a técnica de costas 

(Fosbury-flop). Isto vai levar a que não consegui realizar a técnica de tesoura para os 

alunos que ainda não alcançaram o nível I, pois não existem colchões de queda 
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suficientes para montar duas zonas de saltos. Deste modo terei de inferir através da 

observação da evolução dos alunos na técnica de costas se estes já se encontram ou 

não no nível introdutório. 

 No período da AI nas rotações desta matéria tive alguma dificuldade em 

conseguir controlar os comportamentos desviantes enquanto os alunos aguardavam 

pela sua vez de saltarem, pois ficavam algum tempo parados. Assim ao longo da EU 

terei de ter mais atenção a esses comportamentos e organizar uma subestação para 

os alunos não estarem tanto tempo em espera. 

Salto em Comprimento 

Esta matéria, por impedimentos de ordem meteorológica e temporais, não foi 

avaliada no decorrer do período de AI, sendo que os alunos numa primeira fase irão 

trabalhar todos no nível introdutório e só depois se necessário irei diferenciar o ensino. 

Estafetas 

Esta matéria, tal como a anterior, por impedimentos de ordem meteorológica e 

temporais, não foi avaliada no decorrer do período de AI, sendo que os alunos numa 

primeira fase irão trabalhar todos no nível introdutório e só depois se necessário irei 

diferenciar o ensino. 

Velocidade 

Na corrida de velocidade também tive alguma dificuldade em observar, pois 

tive somente uma aula para realizar esta observação e o modo como a realizei, com 

dez aluno de cada vez, penso que também me dificultou a observação. 

 De qualquer forma penso que só uma aluna (Aluno X) não alcançou o nível I e 

como a diferença para o E é somente a partida de quatro apoios e a inclinação do 

tronco à frente, espero que todos os alunos alcancem o nível E no final do ano.  

Barreiras 

Esta matéria, tal como na velocidade, teve a maioria da turma a alcançar o 

nível I, estando somente duas alunas (Aluno K e Aluno P) no NI, que pretendo que 

alcancem o I até o final do ano. 

 Na AI desta matéria tive alguma dificuldade em perceber se os alunos estavam 

ou não no nível E, pois uma das competências que eles têm de realizar para 

alcançarem este nível é passarem de forma rasante sobre a barreira, o que com as 

barreiras que utilizei neste período de avaliação não dava para observar, pois eram 

muito baixas. Assim decidi colocar, mesmo os alunos que tinha algumas dúvidas 
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(Aluno B, Aluno H, Aluno N, Aluno AD), no nível I e se necessário altero esse mesmo 

nível a quando da observação dos alunos nas UE, utilizando ai para esses alunos 

umas barreiras um pouco mais altas. 

Ginástica 

Ginástica de Solo 

À semelhança da patinagem a ginástica de solo foi uma matéria em que tive 

algumas dificuldades em intervir junto dos alunos tanto a fornecer feedbacks 

importantes para estes, como a realizar as ajudas no aluno com maiores dificuldades, 

mas por razões diferentes. Ao contrário da patinagem, tive a oportunidade de 

aprofundar o meu conhecimento na minha formação inicial, mas foi sempre uma 

temática em que nunca me senti muito à-vontade, tendo tido sempre algumas 

dificuldades. É uma matéria que vai requerer da minha parte mais algum estudo 

autónomo de modo a conseguir ultrapassar, ou diminuir, estas fragilidades que 

demonstrei durante este período. 

 Relativamente á turma os alunos também sentiram grandes dificuldades nesta 

matéria, tendo somente duas alunas (Aluno H e Aluno L) alcançado o nível I, estando 

os restantes no NI, todos eles com dificuldades especificas, sendo que alguns não 

conseguiram alcançar o I no final do ano. 

 Assim, os alunos no decorrer das UE terão a informação de forma individual do 

que têm de trabalhar para poderem alcançar os objetivos traçados. 

Ginástica de Aparelhos 

Esta matéria esta dividida em dois aparelhos, o minitrampolim e o plinto / 

boque, em que os alunos para alcançarem o nível I têm de o ter nos dois aparelhos, o 

que por vezes não acontece, tendo alunos que estão no I no minitrampolim e no NI no 

plinto / boque, ou ao contrario, o que faz com que o aluno fique com NI a esta matéria. 

 Assim, a distribuição entre NI e I é equilibrada, sendo que nos níveis 

prognósticos para o fim do ano existem alguns alunos (Aluno Q, Aluno G, Aluno X, 

Aluno AE e o Aluno D) e que não vão alcançar o nível I por ficarem com NI no plinto.   

 Durante o período de AI no plinto, embora o nível I fosse realizado no boque 

somente utilizei o plinto de espuma, uma vez que é mais mole e assim os alunos não 

têm medo, e inferi quem realizava ou não o salto ao eixo no boque. Também não 

realizei o rolamento à frente na cabeça do plinto, mas juntando os dados da ginástica 

de solo e o que observei no plinto, penso que consegui determinar quem realiza ou 
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não este elemento. De qualquer forma, ao longo da primeira UE, que lecionar esta 

matéria, irei aferir se diagnostiquei de forma correta e ajustar se assim for necessário.  

Ginástica Acrobática 

Não se realizou Avaliação Inicial desta matéria visto que os alunos nunca 

tiveram acrobática no seu currículo. Assim sendo a turma irá trabalhar no nível I no 

início, podendo numa fase posterior trabalhar no E, pois poderá existir uma grande 

evolução dos alunos, ou algum já ter praticado fora da escola esta matéria. 

Dança 

A turma irá trabalhar no inicio no nível I a Rumba e a Erva-cidreira, pois o grupo 

decidiu não realizar avaliação inicial nesta matéria, uma vez que os alunos nunca 

tinham realizados estas danças anteriormente. Posteriormente pode existir alguns 

ajustes pois os alunos podem ter uma grande evolução ou algum já ter praticado fora 

da escola esta matéria. 

Aptidão Física 

Relativamente à Aptidão Física é de referir que não consegui recolher a 

totalidade dos dados de todos os alunos, por duas razões distintas. A primeira foi 

porque no dia em que realizamos quase a totalidade dos testes, exceto o vaivém e o 

senta e alcança, existiram alunos a faltar ou a não poderem realizar a aula, o que me 

impossibilitou de recolher os seus dados. A segunda advém do facto de ter realizar o 

teste do senta e alcança no mesmo dia do vaivém, em que os alunos à medida que 

iam terminando os percursos passavam por mim e realizavam o referido teste. Mas 

como a aula se estendeu para lá do toque os alunos que realizaram o vaivém em 

ultimo lugar não realizaram o teste do sente e alcança.  

 De qualquer forma, é possível chegar à conclusão de que as matérias 

prioritárias mas a turma são a força superior e a flexibilidade, uma vez que são os 

testes de extensão dos braços e do senta e alcança que tiveram mais alunos fora da 

zona saudável de aptidão física (ZSAF). 

Outra conclusão que podemos retirar é que mesmo assim somente três alunos (Aluno 

L, Aluno T, Aluno AC), dos que já realizaram todos os testes, é que ficaram dentro da 

ZSAF em todos os testes. No lado oposto temos o Aluno S que é o aluno que dos que 

já realizaram todos os testes aquele que tem maiores dificuldades, tendo estado 

somente em dois testes dentro da ZSAF. 
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Conhecimentos 

Quanto aos conhecimentos não foi efetuado qualquer tipo de avaliação inicial 

até ao momento. Embora tenha planeado distribuir um teste para os alunos levarem e 

responderem em casa ainda, não o distribui pela turma, logo ainda não tenho 

informações claras do nível dos conhecimentos dos alunos. 

Reflexão Acerca das Dificuldades e Necessidades dos Alunos 

Relativamente às dificuldades e necessidades dos alunos mais 

especificamente existem alguns aspetos que devem ser focados e alvo de uma 

pequena reflexão. 

 A turma de um modo geral tem algumas dificuldades na disciplina de Educação 

Física a nível de conhecimentos e performances, mas, salvo raras aulas, é uma turma 

empenhada e bem comportada. O que não sucede nas restantes disciplinas em que 

são extremamente conversadores e em que não se sabem comportar dentro da sala 

de aula. Isto leva-me a acreditar que estou a desenvolver um bom trabalho a nível da 

disciplina com os alunos, mas que tenho de o continuar a realizar pois de um momento 

para o outro, como também já aconteceu em Educação Física, eles descambam e 

realizam comportamentos que não os mais adequados para uma aula. 

 Existem dois casos de saúde na turma que devem requerer uma especial 

atenção da minha parte, é o caso da Aluno K e da Aluno P. A Aluno K é uma aluna 

que tem excesso de peso, que devido a uma queda feita no ano transato, ficou com 

uma lesão no nervo ótico, em que em caso de esforço intenso pode ficar sem visão. 

Deste modo não pode realizar atividades de grande intensidade e que possa envolver 

quedas, até novo relatório médico. A Aluno P e uma aluna também com algum 

excesso de peso, que têm uma prótese na anca e que possivelmente terá de por outra 

na outra perna. Deste modo a aluna não pode realizar atividades que evolvam grandes 

impactos. De qualquer forma tanto uma aluna como a outra, são bastante esforçadas 

e empenhadas no decurso das aulas não realizando somente o que não podem 

realizar, tendo de qualquer das formas algumas dificuldades nas diversas matérias. 

 De referir também o Aluno O que é um aluno extremamente empenhado e 

esforçado em todas as matérias tendo como todos os outros matérias em que tem um 

melhor desempenho e outras em que tem maiores dificuldades. Mas os que tenho de 

ter em atenção com o Aluno O é o facto de ele ser um menino bastante instável, com 

fraca autoestima e com grandes problemas em casa e a nível psicológico. Devo ter 

especial atenção ao modo como corrijo os elementos que executa e sempre que 

possível falar com ele e dar-lhe algum tipo de atenção. 
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 Existe também um grupo de alunos que embora a turma seja relativamente 

homogenia se destacam dos demais por terem maiores dificuldades e com quem 

tenho de ter uma especial atenção e dedicação, para conseguir fornecer-lhes 

exercícios e feedbacks que os ajudam a ultrapassar as suas dificuldades de modo a 

este alcançarem o sucesso no final do ano, o que em alguns casos penso que será 

algo complicado. O grupo de alunas são a Aluno C, a Aluno F, a Aluno G, a Aluno Q, a 

Aluno w, a Aluno X e a Aluno AE, alunas que quando começou o ano letivo na maioria 

das matérias chegava perto de mim a dizer que não eram capazes de realizar o que 

era pretendido, sem sequer tentarem antes, mas com algum trabalho e algumas 

conversas que tenho tido com elas, estas estão a evoluir bem e pelo menos já tentam 

realizar todas as tarefas propostas.  

 De destacar pela positiva também a Aluno Çe a Aluno L, duas alunas 

exemplares com grandes capacidades e margem de evolução, pois são bastante 

empenhadas, dedicadas e com vontade de aprender mais todos os dias. Estas duas 

alunas serão quase sempre integradas no grupo mais fortes juntamente com os 

rapazes, de modo aos exercícios estarem adequados às suas capacidades, sendo 

estes desafiantes e que estimulam novas capacidades de forma a evoluírem de UE 

para UE. Um aspeto que as duas deverão alterar e que vou fazer um esforço para as 

mentalizar disso, é o facto de poderem utilizar as suas capacidades para ajudarem os 

alunos que tem maiores dificuldades e não, como por vezes aconteceu, ficarem 

chateadas ou mais desmotivadas quando estão a trabalhar com elementos com um 

pouco mais de dificuldade. 

 Os restantes alunos, todos eles com algumas capacidades penso que 

conseguiram alcançar o sucesso nesta disciplina, é certo que uns com mais facilidade 

do que outros, mas se todos estiverem empenhados conseguiram alcançar o sucesso. 

Agora para isto acontecer terei de conseguir gerir bem os grupos de trabalho e os 

ritmos de aprendizagem, pois por um lado terei de diferenciar o ensino, mas terei 

sempre de lhes explicar o porquê de uns estarem por exemplo a jogar e outros a 

realizarem exercícios, para que ninguém fique desmotivado a meio do processo.
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Planeamento Anual  

PERÍODO 
1º PERÍODO  

14 DE SETEMBRO A 14 DE DEZEMBRO 

2º PERÍODO 

03 DE JANEIRO A 15 DE MARÇO 

3º PERÍODO 

02 DE ABRIL A 14 DE JUNHO 

ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 

U.E. 
1ª UE 

29/10 a 29/11 

2ª UE 

3/12 a 17/01  

3ª UE 

21/01 a 14/02 

4ª UE 

18/02 a 14/03 

6ª UE 

08/04 a 2/05 

7ª UE 

3/05 a 23/05 

Prova Global 

27/05 a 13/06 

Nº AULAS 14 13 10 12 11 9 9 

PP 4 SEMANAS 5 SEMANAS 4 SEMANAS 4 SEMANAS 3 SEMANAS 3 SEMANAS 

 

Todas as Matérias 

MATÉRIAS 

 

Andebol  

Estafetas / Velocidade 

Lançamento do Peso 

Futebol 

Corrida de barreiras 

Salto em Comprimento 

Futebol 

Salto em comprimento 

Barreiras 

Andebol   

Lançamento do Peso 

Velocidade / 

Estafetas 

Andebol   

Lançamento do peso 

Barreiras 

Futebol 

Salto em 

comprimento 

Estafetas / 

Velocidade 

GIN. A 5 SEMANAS 4 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 4 SEMANAS  3 SEMANAS 

MATÉRIAS 

Badminton 

Minitrampolim 

Ginástica de solo 

Voleibol 

Salto em altura 

Dança “Rumba 

Quadrada” (1º aula 

monotemática) 

Dança “Erva-cidreira” 

(1º aula monotemática) 

Salto em altura 

Badminton 

Voleibol 

Minitrampolim 

Ginástica de solo  

Voleibol Ginástica 

Solo 

Minitrampolim 

Voleibol 

Salto em 

Altura 

Ginástica 

Acrobática  

PS / GIN. C 5 SEMANAS 4 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 4 SEMANAS 3 SEMANAS 

MATÉRIAS 
Basquetebol 

Patinagem 

Plinto 

Ginástica acrobática (1º 

aula monotemática) 

Ginástica de solo 

Basquetebol Patinagem 

Plinto Ginástica 

acrobática 

Danças 

Plinto 

Ginástica acrobática 

Danças 

Basquetebol 

Patinagem  

Tabela 7 - Planeamento Anual 
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Objetivos Terminais e de Processo (Por Etapas) 

Aptidão Física 

R
E

S
IS

T
Ê

N
C

IA
 

O aluno realiza, em situação de corrida contínua (a uma velocidade moderada), 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; 

 - Corrida numa direção e na oposta (Vaivém) percorrendo de cada vez uma 
distância de 20m, aumentando o ritmo da passada em cada minuto, atingindo ou 
ultrapassando o número de percursos de referência (Zona Saudável de Aptidão 
Física - ZSAF). – Teste FITNESSGRAM 

E
m

 to
d

a
s
 a

s
 E

ta
p

a
s
 

F
O

R
Ç

A
  

O aluno realiza com correção, em circuitos de treino ou exercitação simples, com 

volume e intensidade definidas pelo professor:  

 Ações motoras de contração muscular localizada, vencendo resistências fracas a 

ligeiras: 

- Força inferior (ex.: Agachamentos, Multisaltos sobre obstáculos (Corda);  

- Força média (ex.: Abdominais de acordo com o protocolo do FITNESSGRAM);  

 - Força superior (ex.: Extensões de braços de acordo com o protocolo do 
FITNESSGRAM). 

V
E

L
O

C
ID

A
D

E
 

O aluno nas situações de exercício e, 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 cíclicas com a máxima velocidade em cada execução singular, 

sem perda de eficácia dos movimentos; 

- Realiza ações motoras globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, no menor tempo 

possível, sem perda de eficácia.  

F
L

E
X

IB
IL

ID
A

D
E

 

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); 

- Chega com as duas mãos à frente, o mais longe possível, sentado no chão (Teste do 

Senta e Alcança), alternadamente com uma e outra perna fletida, deixando a outra 

estendida, mantendo o alongamento máximo durante pelo menos 1”, alcançando ou 

ultrapassando (à 4ª tentativa) a distância definida (ZSAF) – Teste FITNESSGRAM; 

- Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com um braço por cima do ombro e outro 

por baixo do cotovelo, com um e outro braço (ZSAF) – Teste FITNESSGRAM; 

 - Em posição de deitado facial e com as mãos sobre as coxas, realiza a extensão 
do tronco, mantendo a posição até à medição da distância definida (30cm), entre 
o queixo e o chão – ZSAF - Teste FITNESSGRAM. 

D
E

S
T

R
E

Z
A

  

O aluno realiza movimentos de deslocamento no espaço associados a movimentos 

segmentares: com alternância de ritmos e velocidades, em combinações complexas 

desses movimentos, globalmente bem coordenadas e eficazes. 
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Área das Atividades Físicas 

Competências transversais a todos aos Jogos Desportivos Coletivos 

O aluno: 

- Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as 

opções e falhas dos seus colegas. 

- Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais e trata com igual 

cordialidade e respeito os companheiros e os adversários, evitando ações que ponham em risco 

a sua integridade física, mesmo que isso implique desvantagens no jogo. 

Conhecer o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-

táticas e as suas principais regras: 

 

Andebol 

NÍVEL DIAGNOSTICO – NÍVEL 

PROGNOSTICO 
ETAPA OBJETIVOS 

NI- NI 

2ª 
Etapa 

Em situação Jogo dos 5 passes: 
- Desmarca-se oferecendo linhas de passe; 

- Passa a um colega desmarcado. 

3ª 
Etapa 

Em situação de exercício de superioridade numérica: 
- Quando recebe a bola enquadra-se ofensivamente; 
- Passa a bola tendo em conta a linha de passe livre; 

- Ocupação racional do campo 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

NI-I 
I-I 

2ª 
Etapa 

Em situação de jogo 5x5 ou 4x4:Quando perde a bola recua 
rapidamente para o seu meio-campo assumindo uma atitude 

defensiva junto da sua área. 
Com bola fixa a ação do seu adversário direto e passa a bola a um 

colega desmarcado.  

3ª 
Etapa 

Em situação de jogo de 5x5: - Com a sua equipa em posse de 
bola: desmarca-se, oferecendo linhas de passe; com boa pega de 
bola opta por passe, armando o braço a 90º e finaliza em remate 
em salto; - Logo que a sua equipa perde a posse da bola assume 
atitude defensiva junto da sua área, procurando recuperar a sua 

posse: tenta intercetar a bola; impede ou dificulta o passe e o 
remate. 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 8 - Objetivos Específicos para o Andebol 
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Basquetebol 

NÍVEL DIAGNOSTICO – NÍVEL PROGNOSTICO ETAPA OBJETIVOS 

NI - NI 

2ª Etapa 
Em situação de exercício analítico (Bola ao Fundo): - 
Recebe com as duas mãos. 
Passa a um colega desmarcado e desmarca-se de seguida. 

3ª Etapa 

Em situação de jogo 3x3: - Recebe a bola com as duas 
mãos e enquadra-se ofensivamente. 
Ocupação racional do espaço de jogo. 
Passa a um colega desmarcado. 

4ª Etapa Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

NI - I 

2ª Etapa 

Em situação de jogo 3x3: - Recebe a bola com as duas 
mãos e enquadra-se ofensivamente. 
Ocupação racional do espaço de jogo. 
Passa a um colega desmarcado. 

3ª Etapa 

Em situação de jogo 3x3: Recebe a bola com as duas mãos 
e enquadra-se ofensivamente. 
Ocupação racional do espaço de jogo. 
Passa a um colega desmarcado e corta para o cesto. 
Lança na passada ou parado. 
Participa no ressalto ofensivo. 

4ª Etapa Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I - E 

2ª Etapa 

Em situação de jogo 3x3: Recebe a bola enquadrando-se 
ofensivamente. 
Lança na passada ou parado de acordo com a posição da 
defesa. 
Passa a um colega, desmarcando-se na direção do cesto. 
Participa no ressalto ofensivo. 

3ª Etapa 

Em situação de jogo 4x4: - Ao entrar em posse de bola, 
enquadra-se em atitude ofensiva básica, optando por: 
lançamento na passada ou em apoio, passe desmarcando-se 
de seguida na direção do cesto, repondo o equilíbrio; - No 
ataque (sem posse de bola) desmarca-se e corta para o cesto 
repondo o equilíbrio; participa no ressalto ofensivo; - Após 
perda da posse de bola, assume de imediato atitude 
defensiva: dificulta o passe e o lançamento; participa no 
ressalto defensivo. 

4ª Etapa Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 9 - Objetivos Específicos Basquetebol 
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Voleibol 

NÍVEL DIAGNOSTICO – NÍVEL 

PROGNOSTICO 
ETAPA OBJETIVOS 

NI –NI 
 

2ª 
Etapa 

Em situação de exercício analítico na parede: - Desloca-se para o ponto de 
queda da bola, colocando-se debaixo desta para executar o toque de dedos. 

3ª 
Etapa 

Em situação de exercício analítico, situação de jogo 1+1: Desloca-se para o 
ponto de queda da bola, colocando-se debaixo desta para executar o toque de 
dedos de forma correta 
Realiza toque de dedos, com toque de sustentação, colocando a bola numa 
trajetória descendente sobre o colega. 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

NI - I 

2ª 
Etapa 

Em situação de exercício analítico, situação de jogo 1+1: Desloca-se para o 
ponto de queda da bola, colocando-se debaixo desta para executar o toque de 
dedos de forma correta 
Realiza toque de dedos, com toque de sustentação, colocando a bola numa 
trajetória descendente sobre o colega. 

3ª 
Etapa 

Em situação 2x2:Na defesa, e se é o jogador mais próximo da zona da queda 
da bola, posiciona-se para, de acordo com a sua trajetória, executar um passe 
alto, favorecendo a continuidade das ações da sua equipa 
Na sequência da receção do serviço, posiciona-se correta e oportunamente 
para passar a bola. 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I - I 

2ª 
Etapa 

Em situação 2x2: Na defesa, e se é o jogador mais próximo da zona da queda 
da bola, posiciona-se para, de acordo com a sua trajetória, executar um passe 
alto, favorecendo a continuidade das ações da sua equipa 
Na sequência da receção do serviço, posiciona-se correta e oportunamente 
para passar a bola. 

3ª 
Etapa 

Em situação 2x2: - Serve por baixo; - Recebe o serviço em toque de dedos ou 
em manchete de acordo com a trajetória da bola; - Ao 2º toque passa a bola 
alta a um colega ou envia a bola para o campo contrário; - Ao 3º toque 
posiciona-se para finalizar o ataque executando um passe colocado para um 
espaço vazio; - Na defesa posiciona-se para executar um passe alto ou 
manchete. 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 10 - Objetivos Específicos para o Voleibol 



Plano Anual de Turma 7º F - EBES 

33 
Rui Oliveira – Professor Estagiário EBES 2012/2013 

Futebol 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DIAGNOSTICO – NÍVEL PROGNOSTICO ETAPA OBJETIVOS 

NI – NI 

 
2 ª 

Etapa 

Em situação analítica: 
- Consegue receber a bola e passa-la na direção correta. 

- Conduz a bola com a parte interna do pé. 

3 ª 
Etapa 

Em situação analítica: 
- Conduz a bola com a parte interior do pé entre os pinos; 

- Passa a bola a uma colega em movimento; 
- Remata à baliza com intenção; 

Em situação de  2x0: 
- Utiliza a linha passe livre; 

- Desmarca-se para um espaço livre 
- Ocupação racional do campo 

- Remata se tem a baliza ao alcance. 

4 ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

NI - I 

2ª 
Etapa 

Em exercício de superioridade numérica (2x1; 3x2): 
- No ataque (em posse de bola) realiza a receção, tomando a 

melhor decisão: remata (se tiver enquadrado com a baliza); passa a 
bola a um colega desmarcado ou progride no campo; 

- No ataque (sem bola): desmarca-se ocupando racionalmente o 
espaço de jogo; 

- Na defesa: Interceta linhas de passe. 

3ª 
Etapa 

Em situação de jogo Gr+3x3 +Gr: 
- No ataque (em posse de bola) realiza a receção, controlando a 

bola e prosseguindo a jogada, tomando a melhor decisão: remata 
(se tiver enquadrado com a baliza); passa a bola a um colega 

desmarcado ou progride no campo; 
- No ataque (sem bola): desmarca-se, criando linhas de passe 

ofensivas ou de apoio; 
- Na defesa (após perda de bola): marca o seu adversário direto, 

posicionando-se entre este e a baliza. 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I - E 

2ª 
Etapa 

Em situação de jogo Gr+4x4+GR: 
-  Ocupação racional do espaço de jogo 
- Desmarcar-se na direção da baliza ou em apoio 
- Marca o atacante direto 

 

3ª 
Etapa 

Em situação de jogo Gr+4x4+Gr: 
- No ataque (em posse de bola) enquadra-se ofensivamente, simula 

e/ou finta, se necessário, para se libertar da marcação, optando 
conforme a leitura da situação tomando a melhor decisão: remata 

(se tiver enquadrado com a baliza); passa a um colega em 
desmarcação (para a baliza) ou progredi no campo, em direção à 

baliza; 
- No ataque (sem bola): desmarca-se para oferecer linhas de passe 

na direção da baliza; 
- Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. 

Ao recuperar a bola, passa a um jogador desmarcado. 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 11 - Objetivos Específicos para o Futebol 
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Atletismo - Salto em Altura  

Atletismo - Lançamento do Peso 

NÍVEL DIAGNOSTICO – 

NÍVEL PROGNOSTICO 
ETAPA OBJETIVOS 

Todos 

2ª Etapa 

Salta em altura com técnica de Fosbury Flop, com quatro a seis passadas 
de balanço, sendo as últimas três/quatro em curva. Apoia ativamente o pé de 
chamada no sentido da corrida, com elevação enérgica da coxa da perna livre, 
com a rotação da bacia. Cai de costas no colchão. 

3ª Etapa 

Salta em altura com técnica de Fosbury Flop, com quatro a seis passadas 
de balanço, sendo as últimas três/quatro em curva. Apoia ativamente o pé de 
chamada no sentido da corrida, com elevação enérgica da coxa da perna livre, 
com rotação da bacia e braços a ajudar a impulsão. Transpõe a fasquia com o 
corpo ligeiramente “arqueado”. Cai de costas no colchão com os braços em 
cima. 

4ª Etapa Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 12 - Objetivos Específicos para o Salto em Altura 

NÍVEL DIAGNOSTICO – NÍVEL 

PROGNOSTICO 
ETAPA OBJETIVOS 

NI - I 

2ª 
Etapa 

Lança de lado e sem balanço o peso, apoiado na parte superior dos 
metacarpos e nos dedos, junto ao pescoço e inclinação do tronco sobre a 
perna do lado do peso. Empurra o peso para a frente e para cima, com 
extensão do braço do lançamento e rotação da bacia, mantendo o cotovelo 
afastado em relação ao tronco. 

3ª 
Etapa 

Lança de lado e sem balanço o peso, apoiado na parte superior dos 
metacarpos e nos dedos, junto ao pescoço, com flexão da perna do lado do 
peso e inclinação do tronco sobre essa perna. Empurra o peso para a frente 
e para cima, com extensão da perna e braço do lançamento e avanço da 
bacia, mantendo o cotovelo afastado em relação ao tronco. 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I - E 

2ª 
Etapa 

Lança de lado e sem balanço o peso, apoiado na parte superior dos 
metacarpos e nos dedos, junto ao pescoço e inclinação do tronco sobre a 
perna do lado do peso. Empurra o peso para a frente e para cima, com 
extensão do braço do lançamento e rotação da bacia, mantendo o cotovelo 
afastado em relação ao tronco. 

3ª 
Etapa 

Lança o peso de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo de 
lançamentos. Roda e avança a bacia do lado do peso com extensão total 
(das pernas e do braço do lançamento), para empurrar o engenho para a 
frente e para cima, mantendo o cotovelo afastado em relação ao tronco. 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 13 - Objetivos Específicos para o Lançamento do Peso 
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Atletismo - Corrida de Velocidade 

Atletismo – Corrida de Barreiras 

NÍVEL DIAGNOSTICO – NÍVEL 

PROGNOSTICO 
ETAPA OBJETIVOS 

Todos 

2ª 
Etapa 

Efetua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de quatro apoios. 
Acelera até à velocidade máxima, realizando apoios ativos sobre a parte 
anterior do pé (extensão completa da perna de impulsão) e termina sem 
desaceleração nítida, com inclinação do tronco à frente nas duas últimas 
passadas. 

3ª 
Etapa 

Efetua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de quatro apoios. 
Acelera até à velocidade máxima, realizando apoios ativos sobre a parte 
anterior do pé (extensão completa da perna de impulsão) e termina sem 
desaceleração nítida, com inclinação do tronco à frente nas duas últimas 
passadas. 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 14 - Objetivos Específicos para a Velocidade 

NÍVEL DIAGNOSTICO – NÍVEL 

PROGNOSTICO 
ETAPA OBJETIVOS 

NI - I 

2ª 
Etapa 

Transpõe pequenos obstáculos de forma fluida. 

3ª 
Etapa 

Transpõe pequenos obstáculos de forma fluida. 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I - I 

2ª 
Etapa 

Coloca o último apoio longe da barreira; Transpõe obstáculos com a perna 
de ataque em extensão e a perna de impulsão a realizar abdução da coxa. 

3ª 
Etapa 

Mantém uma corrida contínua; Coloca o último apoio longe da barreira; 
Transpõe obstáculos com a perna de ataque em extensão e a perna de 
impulsão a realizar abdução da coxa. 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I - E 

2ª 
Etapa 

Mantém uma corrida contínua; Coloca o último apoio longe da barreira; 
Transpõe obstáculos com a perna de ataque em extensão e a perna de 
impulsão a realizar abdução da coxa. 

3ª 
Etapa 

Mantém uma corrida contínua; Coloca o último apoio longe da barreira; 
Transpõe obstáculos com a perna de ataque em extensão e a perna de 
impulsão a realizar abdução da coxa. Ultrapassa a barreira em trajetória 
rasante. 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 15 - Objetivos Específicos para a Corrida de Barreiras 
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Atletismo - Corrida de Estafetas 

 

 

Atletismo – Salto em Comprimento 

Danças – Rumba Quadrada 

 

NÍVEL DIAGNOSTICO – NÍVEL 

PROGNOSTICO 
ETAPA OBJETIVOS 

Todos 

2ª 
Etapa 

Recebe o testemunho em movimento na zona de transmissão, com 
controlo visual; 
Entrega-o com segurança e sem acentuada desaceleração 

3ª 
Etapa 

Recebe o testemunho, em movimento, na zona de transmissão, sem 
controlo visual; 
Entrega-o, após sinal sonoro, com segurança e sem acentuada 
desaceleração. 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 16 - Objetivos Específicos para a Corrida de Estafetas 

NÍVEL DIAGNOSTICO – NÍVEL 

PROGNOSTICO 
ETAPA OBJETIVOS 

Todos 

2ª 
Etapa 

Realiza impulsão numa zona de chamada; 
Eleva energicamente a coxa da perna livre durante o voo; 
Cai a pés juntos. 

3ª 
Etapa 

Realiza impulsão na tábua de chamada; 
Puxa a perna de impulsão para junto da perna livre na fase descendente 
do voo; 
Toca o solo o mais distante possível com flexão do tronco à frente. 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 17 - Objetivos Específicos para o Salto em Comprimento 

Tabela 18 - Objetivos Específicos para as Dança de Rumba Quadrada 

NÍVEL DIAGNOSTICO – NÍVEL 

PROGNOSTICO 
ETAPA OBJETIVOS 

Todos 

2ª 
Etapa 

Em situação de dança a pares, acentuando o 1º tempo do compasso e 
mantendo a estrutura rítmica: Lento (1º e 2º tempos do compasso), 
Rápido (3º tempo do compasso), Rápido (4º tempo do compasso):  
      Realiza Passo básico em “Posição Fechada” fazendo coincidir os 
passos em frente e atrás ao ritmo Lento e os laterais (sem ultrapassar 
a largura dos ombros) e junção de apoios ao ritmo Rápido; 
      Realiza passos progressivos em “Posição Fechada” em frente 
mantendo a posição relativa com o par que simultaneamente executa 
os passos progressivos atrás; 

3ª 
Etapa 

Em situação de dança a pares, acentuando o 1º tempo do compasso e 
mantendo a estrutura rítmica: Lento (1º e 2º tempos do compasso), 
Rápido (3º tempo do compasso), Rápido (4º tempo do compasso):  
      Realiza Passo básico em “Posição Fechada” fazendo coincidir os 
passos em frente e atrás ao ritmo Lento e os laterais (sem ultrapassar 
a largura dos ombros) e junção de apoios ao ritmo Rápido; 
      Realiza passos progressivos em “Posição Fechada” em frente 
mantendo a posição relativa com o par que simultaneamente executa 
os passos progressivos atrás; 
      Realiza Volta e Contravolta em “Posição Aberta pega E-D” 
mantendo o elemento masculino a mesma frente enquanto o elemento 
feminino executa uma volta à direita seguida de uma volta à esquerda; 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 



Plano Anual de Turma 7º F - EBES 

37 
Rui Oliveira – Professor Estagiário EBES 2012/2013 

 

Danças – Erva-cidreira 

 

Badmínton  

 

 

 

 

 

NÍVEL DIAGNOSTICO – NÍVEL 

PROGNOSTICO 
ETAPA OBJETIVOS 

Todos 

3ª 
Etapa 

Executa o passo de passeio, na primeira figura, com apoios sucessivos 

alternados, com pequena amplitude e ligeiramente arrastado, apoiando 

bem o pé no chão, e finalizando com o Manel voltado para o seu par. 

Realiza o passo de passeio, na segunda figura, em trajetória circular com 

palmas, avançando para o par e mantendo-se sempre voltado no mesmo 

sentido. 

Executa o passo de passeio, na terceira figura, em trajetória circular com 

o par entrelaçado, regressando à posição inicial. 

 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 19  - Objetivos Específicos para as Dança de Erva Cidreira 

NÍVEL DIAGNOSTICO – 

NÍVEL PROGNOSTICO 
ETAPA OBJETIVOS 

NI - NI 

2ª Etapa 
Desloca-se para se colocar por debaixo do volante de forma a poder realizar o 
clear. 
Executa a pega da raquete corretamente 

3ª Etapa 
Executa os batimentos clear, colocando o volante ao alcance do colega 
Executa a pega da raquete corretamente. 

4ª Etapa Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

NI - I 

2ª Etapa 

Desloca-se para se colocar por debaixo do volante de forma a poder realizar o 
clear. 
Executa a pega da raquete corretamente 
Executa os batimentos clear, colocando o volante ao alcance do colega. 

3ª Etapa 
Mantém a atitude básica defensiva. 
Executa os batimentos lob ou clear, colocando o volante ao alcance do colega 
Executa a pega da raquete corretamente. 

4ª Etapa Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 20 - Objetivos Específicos para o Badmínton 



Plano Anual de Turma 7º F - EBES 

38 
Rui Oliveira – Professor Estagiário EBES 2012/2013 

Ginástica de Solo  

NÍVEL DIAGNOSTICO – NÍVEL 

PROGNOSTICO ETAPA OBJETIVOS 

NI - NI 

2ª Etapa 

Rolamento à frente terminando a pés juntos 
Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas 
Posições de flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e 
no chão) 

3ª Etapa 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção 
equilibrada apoiando os pés alternadamente no chão) 
Rolamento à frente terminando a pés juntos 
Rolamento à frente no plano inclinado, terminando com as perna afastadas e 
em extensão 
Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas 
Posições de flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e 
no chão) 

4ª Etapa Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

NI - I 

2ª Etapa 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção 
equilibrada apoiando os pés alternadamente no chão) 
Rolamento à frente terminando a pés juntos 
Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas 
Posições de flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e 
no chão) 

3ª Etapa 

Rolamento à frente no plano inclinado, terminando em equilíbrio com as 
pernas afastadas e em extensão. 
Pino, no espaldar. 
Avião 

4ª Etapa Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I - I 

2ª Etapa 
Rolamento à frente no plano inclinado, terminando em equilíbrio com as 
pernas afastadas e em extensão 
Avião 

3ª Etapa 

Pino no espaldar. 
Rolamento à frente, terminando em equilíbrio com as pernas afastadas e em 
extensão. 
Rodada 
Cambalhota à frente saltada 

4ª Etapa Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I - E 

2ª Etapa 
Rolamento à retaguarda, terminando em equilíbrio com as pernas unidas e 
em extensão 
Posições de flexibilidade (ponte) 

3º Etapa 

Pino no espaldar. 
Rodada 
Cambalhota à frente saltada 
Rolamento à retaguarda, terminando em equilíbrio com as pernas unidas e 
em extensão 
Rolamento à retaguarda, com passagem por pino. 

4ª Etapa Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 21 - Objetivos Específicos para a Ginástica de Solo 
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Ginástica Acrobática 

Ginástica de Aparelhos - Minitrampolim  

NÍVEL DIAGNOSTICO – NÍVEL 

PROGNOSTICO ETAPA OBJETIVOS 

Todos 

2ª Etapa 

Prancha Facial 
Quatro 
O base sentado, com pernas afastadas e estendidas, segura pelas ancas o 
volante que executa um pino, com apoio das mãos entre as coxas do base. 
(Aluno L e Aluno H) 

3ª Etapa 

Tank 
Dois bases, com pega de cotovelos, suportam o volante em prancha facial 
que mantém a tonicidade necessária para evitar oscilações dos seus 
segmentos corporais. 
Dois bases. Frente a frente, em posição de afundo com um joelho em 
contato, segurando o volante na anca que realiza um equilíbrio em pé nas 
coxas dos bases junto aos joelhos. 

4ª Etapa Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 22 - Objetivos Específicos para a Ginástica Acrobática 

NÍVEL DIAGNOSTICO – NÍVEL 

PROGNOSTICO 
ETAPA OBJETIVOS 

NI – I 

2ª 
Etapa 

Salto em extensão 

3ª 
Etapa 

Salto em extensão 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I -I 

2ª 
Etapa 

Salto engrupado 

3ª 
Etapa 

Salto engrupado 
Meia volta 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I - E 

2ª 
Etapa 

Salto engrupado 

3ª 
Etapa 

Salto engrupado 
Meia volta 
Carpa de pernas afastadas 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 23 - Objetivos Específicos para o Minitrampolim 
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Ginástica de Aparelhos - Boque/ Plinto 

NÍVEL DIAGNOSTICO – NÍVEL 

PROGNOSTICO 
ETAPA OBJETIVOS 

NI - NI 

2ª 
Etapa 

No boque realiza salto ao eixo 

3ª 
Etapa 

No plinto transversal salto entre mãos 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

NI - I 

2ª 
Etapa 

Salto ao eixo no boque 
Salto entre mãos no boque 

3ª 
Etapa 

Salto entre mãos no plinto transversal 
Cambalhota à frente no plinto longitudinal 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I - I 

2ª 
Etapa 

Salto ao eixo no boque 
Salto entre mãos no boque 

3ª 
Etapa 

Salto entre mãos no plinto transversal 
Cambalhota à frente no plinto longitudinal 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I - E 

2ª 
Etapa 

Salto ao eixo no plinto longitudinal 
Cambalhota à frente no plinto longitudinal 

3ª 
Etapa 

Salto entre mãos no plinto transversal 
Salto ao eixo no plinto longitudinal 

4ª 
Etapa 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 24 - Objetivos Específicos para o Boque/Plinto 
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Patinagem 

Área dos Conhecimentos 

No que respeita à área dos conhecimentos, tal como proposto no PCEF, 

espera-se que os alunos desenvolvam prioritariamente conhecimentos essenciais 

relativos aos processos de elevação e manutenção da Aptidão Física, definidos no 

Plano Plurianual. Na segunda etapa serão abordados temas como relacionar aptidão 

física e saúde. Na terceira Etapa iremos abordar igualmente como relacionar a aptidão 

física e saúde e identificar os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, 

a alimentação, o repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente. 

Por ultimo, na quarta etapa será realizada uma consolidação dos objetivos das 

etapas anteriores. 

 

Metodologias de Ensino 

Estratégias de Ensino 

 No início do ano letivo, tive um período de adaptação onde realizei quatro 

aulas, uma de apresentação e mais uma em cada espaço principal, monotemática à 

minha escolha com o objetivo de ficar a conhecer melhor a turma e de me adaptar aos 

espaços e aos materiais existentes na escola. Estas aulas e as do período de 

NÍVEL DIAGNOSTICO – 

NÍVEL PROGNOSTICO 
ETAPA OBJETIVOS 

NI - NI 

2ª Etapa Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita; 

3ª Etapa Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita; 

4ª Etapa Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

NI - I 

2ª Etapa 

Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita; 
Trava em “T” após deslize para a frente; 
Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita; 
Desliza de “cócoras” (carrinho); 

3ª Etapa 

Desliza de “cócoras” (carrinho); 
Desliza para a sobre um apoio, fletindo a perna livre (“Quatro”); 
“oitos” de frente e de costas; 
Meia volta, em deslocamento para a frente, invertendo a orientação corporal e 
continuando o deslize. 

4ª Etapa Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I - E 

2ª Etapa 

- Desliza para a frente e para trás sobre um e outro patim, (“Quatro”); 
- Desliza para a frente sobre um patim, fletindo a perna portadora, com a perna 
livre em extensão, podendo apoiar as rodas posteriores do patim no solo; 

Saltos a um e dois pés. 

3ª Etapa 

“águia” (deslize com os calcanhares unidos um ao outro); 
- Inverte o sentido do deslize, a partir da posição de “águia”;  
- Volta; 
Curva com cruzamento de pernas; 

-  

4ª Etapa Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 25 - Objetivos Específicos para a Patinagem 
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avaliação inicial, tiveram como um dos principais objetivos, para além de avaliar os 

alunos nas diversas matérias, introduzir na turma regras e rotinas de funcionamento 

de aula e conseguir agarrar a turma em termos disciplinares. 

 A montagem e desmontagem dos materiais, no inicio da aula é montado por 

mim e pelos alunos que chegam mais cedo, que cada vez são mais, para deste modo 

quando a aula se iniciar já estarem todos os materiais montados, enquanto a 

desmontagem e a montagem quando existe transição entre espaços, são realizados 

pelos alunos, de forma a dar-lhes alguma responsabilidade e autonomia, tendo 

também como objetivo estes períodos ocuparem o menos tempo possível. 

  Ao longo do período de avaliação inicial utilizei predominantemente o estilo de 

ensino por comando e de tarefa, pois os alunos tinham pouca autonomia e estavam 

pouco comprometidos com as tarefas, assim consegui controlar bem a turma e ao 

mesmo tempo fui dando mais autonomia a alguns grupos de alunos. No decorrer das 

unidades de ensino, irei diversificar um pouco mais os estilos de ensino de forma a ir 

ao encontro das necessidades dos alunos e a rentabilizar o processo ensino-

aprendizagem. Assim vou começar a utilizar o estilo de ensino reciproco e a 

autoavaliação de modo a manter os alunos empenhados nas tarefas, em aulas como 

as do ginásio C, em que estou sempre no plinto controlando somente à distância as 

restantes estações.  

 Ao longo de todo o ano, à exceção das aulas do período de adaptação, irei 

realizar aulas politemáticas, contemplando diferentes níveis de competências, de 

forma a diferenciar o ensino. Assim, consigo ter uma maior diferenciação do ensino e 

manter os alunos motivados para a prática, pois existem sempre matérias em que os 

alunos estão mais identificados do que outras e deste modo ao conseguir conjugar 

essas matérias com outras, que eles gostam, consigo ter os alunos sempre motivados 

para a prática no decorrer das aulas. 

 Além destas características da aula, estas serão elaboradas tendo grupos de 

nível, o que me permitirá promover uma maior diferenciação e individualização do 

ensino, indo ao encontro das verdadeiras necessidades dos alunos e deste modo 

garantir uma real aprendizagem por parte dos alunos. Estes grupos de nível, serão 

elaborados principalmente de acordo com os desportos coletivos que estiverem a ser 

lecionados na aula, pois nos desportos individuais serão afixadas folhas com a 

informação do que cada aluno terá de trabalhar para continuar a evoluir nas suas 

aprendizagens. Nas aulas do Ginásio A em que não se realizam desportos coletivos, à 

exceção do voleibol, os grupos de trabalho são elaborados de acordo com os pares, 

que devem ter o mesmo nível, e os alunos mais problemáticos, de forma a não ter 

todos juntos no mesmo grupo para que a aula decorra dentro da normalidade.  
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  No decorrer das aulas, como a turma de um modo geral tem algumas 

dificuldades, tentarei acompanhar todos os grupos dando mais atenção à matéria que 

concederei prioritária para cada aula. Ao mesmo tempo tentarei dar um pouco mais de 

atenção ao grupo de alunos que tem maiores dificuldades, de forma a conseguir que 

estas aprendam efetivamente algo e consigam evoluir nas diversas matérias. Sempre 

que necessário, como já foi referido em cima, serão afixadas folhas com as 

informações do que cada aluno deverá trabalhar em cada estação, ou facultados aos 

alunos material para a heteroavaliação de modo a dar-lhes cada vez mais autonomia e 

me libertar para ajudar os alunos com maiores dificuldades. Estas estratégia também 

será utilizada para introduzir a avaliação formativa no decorrer das unidades de 

ensino. 

 No início de cada unidade de ensino existirá um período um pouco mais longo 

de instrução inicial, onde tentarei explicar todas as estações de forma detalhada 

demonstrando exatamente o que pretendo, de forma aos alunos ficarem com a ideia 

exata do que pretendo que façam no decorrer da unidade de ensino. Assim, consigo 

transmitir toda a informação necessária para que nas restantes aulas estes períodos 

sejam mais curtos, focando somente os aspetos principais em cada estação e o que 

poderão melhorar relativamente às aulas anteriores. Em todos os períodos de 

instrução será utilizado o questionamento dirigido, de forma a redirecionar a atenção 

dos alunos e a aferir a aquisição das informações por parte destes.   

 No final de cada unidade de ensino procederei a uma observação mais efetiva 

do objetivos propostos para a unidade, de forma a conseguir ter a precessão do que 

os alunos conseguem realizar, de forma a ajustar as próximas unidades de ensino e 

assim garantir que os alunos alcançam o sucesso. Neste período irei informar os 

alunos do que alcançaram e onde têm maiores dificuldades de forma a compromete-

los com a sua avaliação e terem a perfeita noção do que terão de melhorar para 

alcançarem os níveis seguintes. 

 Relativamente ao acompanhamento, tentarei acompanhar os alunos tanto à 

proximidade, estando presente em cada grupo e fornecendo os feedbacks necessários 

para que os alunos evoluam, como à distância fornecendo informações aos alunos das 

outras estações, de forma a estes terem um maior número de informações relativas ao 

seu desempenho e a sentirem que estou sempre a observa-los, o que leva a que 

existam menos comportamentos de indisciplina. Quando forneço feedback a um aluno, 

tentarei sempre confirmar se esse feedback alcançou o que pretendia que passava por 

corrigir algum erro ou comportamento por parte dos alunos (ciclo do feedback). 
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Procedimentos Avaliativos  

Avaliação Inicial  

A Avaliação Inicial correspondeu à primeira etapa (Etapa 1) do planeamento 

que teve por base o Protocolo de Avaliação Inicial (PAI) revisto e modificado pelo atual 

Núcleo de Estágio (2012/2013) da Escola Básica Eugénio dos Santos. Realizou-se 

durante as primeiras 4 semanas do 1º Período sensivelmente, depois de um período 

de adaptação aos espaços, materiais e conhecimento dos alunos. 

Com base nas informações recolhidas durante esta primeira fase de AI, foram 

definidos os objetivos (intermédios e terminais) a atingir pelos alunos e as estratégias 

para os alcançar (estilos de ensino e formação de grupos), tendo sempre presente o 

princípios da diferenciação e inclusão do ensino. 

Avaliação Formativa 

 

A avaliação formativa é muito importante para a aprendizagem do aluno, uma 

vez que é uma ferramenta imprescindível na verificação do cumprimento dos objetivos 

delineados inicialmente, bem como na sua alteração, sempre que necessário. Assume 

um carater regulador, pois fornece aos alunos feedbacks importantes que lhes dá a 

distância a que se encontram dos objetivos traçados e o caminho que estes devem 

realizar até lá. 

Para que esta avaliação alcance os resultados esperados é muito importante 

planear ao pormenor todos os passos, quem vou observar, quando vou observar e 

como vou observar, são questões que se devem colocar no período de planeamento e 

respondidas no planos de unidade de ensino. Como já foi referido em cima, as 

informações serão distribuídas aos alunos através de fichas com a informação dos 

objetivos que os alunos devem alcançar em cada matéria, durante cada unidade de 

ensino. 

Assim, a Avaliação Formativa irá ser operacionalizada das seguintes formas: 

 Feedbacks e questionamento durante as aulas; 

 Preenchimento de uma ficha de Avaliação formativa após cada aula sobre o 

desempenho dos alunos; 

 Heteroavaliação; 

 Entrega da ficha de Autoavaliação no final de cada UE; 

 Entrega da ficha com o balanço individual do aluno, no final de cada UE. 

Avaliação Sumativa  

A avaliação sumativa decorrerá de acordo com o protocolo de avaliação 

sumativa definido em subdepartamento. 
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