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1. Planeamento das sessões 

Ginásio A 

EB 2,3 EUGÉNIO DOS SANTOS 

Professor Rui Oliveira Data 29/10/2012 a 29/11/2012 Etapa 2 

Ano/Turma 7º F Duração 45’ Unidade de Ensino 1 

Aula n.º 
20, 22, 25, 28, 

31 
Início 10:50 N.º Alunos 30 

Espaço de 

Aula 
Ginásio A Final 11:35 

 

17 Raparigas 

13 Rapazes 

Sumário: 

Recuperação e aprendizagem nas matérias de Badminton, Salto em altura e Ginástica de solo. 

Objetivos para o Professor: 

Instrução: 

 Transmitir a informação de forma clara e sucinta, focando os pontos chaves para cada exercício 

 Diminuir os tempos de instrução 

 Transmitir feedbacks de qualidade à distância 

Organização: 

 Melhorar as rotações entre as estações 

 Colocar nas estações as informações que os alunos necessitam de saber para poderem alcançar os objetivos 

que pretendo 

 Melhorar o posicionamento em relação aos alunos, não estando de costas para a turma 

 Melhorar o controlo do tempo da sessão 

Disciplina: 

 Adotar uma postura mais rígida nos momentos de indisciplina 

 Resolver os atrasos no início da aula 

Clima Relacional: 

 Melhorar a relação aluno-matéria na ginástica de solo, introduzindo objetivos específicos para cada aluno e 

fornecendo reforço positivo a quem os alcançar. 

 

Grupos de Trabalho (Com os pares do Badminton):  

Grupo A Grupo B Grupo C 

   

 

 

 

 

Objetivos operacionais: 

Badminton: 

Mantém a atitude básica defensiva. 
Executa o batimento clear  
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Executa a pega da raquete corretamente 

Salto em altura: 

Realiza técnica de costas, realizando corrida em J, chamada com o pé mais afastado do colchão com rotação do tronco de modo 

a posterior caírem de costa no colchão. 

Ginástica de solo: 

Nome Tarefa 

1 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas; Posições de 

flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão) 

2 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à frente no plano inclinado, terminando com as perna afastadas e em 

extensão 

3 
Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas 

4 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas; Posições de 

flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão) 

5 
Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas 

6 
Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas;  

7 
Rolamento à frente terminando a pés juntos 

Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas 

8 
Rolamento à frente, terminando em equilíbrio com as pernas afastadas e em extensão 

Avião 

9 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à frente no plano inclinado, terminando com as perna afastadas e em 

extensão 

10 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas; Posições de 

flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão) 

11 
Rolamento à frente terminando a pés juntos 

Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas 

12 

Rolamento à frente, terminando em equilíbrio com as pernas afastadas e em extensão 

Avião 

Rolamento à retaguarda, terminando em equilíbrio com as pernas unidas e em extensão 

13 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas; Posições de 

flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão) 

14 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas; Posições de 

flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão) 

15 
Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas;  
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16 
Rolamento à frente terminando a pés juntos 

Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas 

17 
Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas; 

18 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas; Posições de 

flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão) 

19 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas; Posições de 

flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão) 

20 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas; Posições de 

flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão) 

21 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas; Posições de 

flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão) 

22 
Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas;  

23 
Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas; 

24 Rolamento à frente no plano inclinado, terminando com as perna afastadas e em extensão 

25 
Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas; 

26 
Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas 

27 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas; Posições de 

flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão) 

28 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas; Rolamento à 

frente no plano inclinado, terminando com as perna afastadas e em extensão 

29 

Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas; Posições de 

flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão) 

30 
Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada apoiando os pés 

alternadamente no chão); Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas 

 

Objetivos gerais dos alunos: 

 Cumprimento da rotina e regras de funcionamento das aulas 

 Participação ativa, empenhada e autónoma nas tarefas 

 Ausência de comportamentos desviantes 

 Arrumação e montagem ordeira do material 

Material: 

Colchões de queda; Colchões; Plano Inclinado; 30 Raquetes de badminton; 15 Volantes; Marcadores; Postes de salto em 
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altura; Elástico do salto em altura; Rede de Badminton. 

 ORGANIZAÇÃO TAREFAS 
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1.  Montagem do material: 

a. Rede: Aluno 1, 3 e 9 
b. Ginástica de solo: Aluno 6, 8, 2 e 4 
c. Salto em altura: Aluno 10, 15, 20, 29 e 25 

 

5’ 

10’ 

11:00 
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1. Objetivo da aula (UE de badminton, salto em altura e ginástica 
de solo). 
2. Regras de segurança: tirar brincos, fios, anéis, pulseiras e 

outros acessórios; atar os cabelos;  
3. Regras de funcionamento da aula: Ao apito os alunos parram 

de realizar os exercícios e colocam os volantes e as raquetes no 
chão, de seguida trocam de exercício e só começam a realizar o 
próximo ao sinal do professor; 

5’ 
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Explicação das 3 estações 

Ginástica: 

Cada aluno sabe exatamente o que deve treinar, pois 

está afixado na parede o papel onde diz o que devem 

praticar. 

No primeiro tapete, vão realizar cambalhota à frente, 

terminando a pés juntos, sem ajuda das mãos; cambalhota à 

retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas(não 

esquecer: queixo ao peito, mãos em cima dos ombros com as 

palmas viradas para cima, empurra o tapete com as mãos e acaba 

com os pés, não com os joelhos); No plano inclinado, cambalhota 

à frente, terminando com as pernas afastadas e em extensão; 

No plano inclinado, os alunos que ainda não conseguem 

realizam os três rolamentos que já mencionei; 

Os alunos realizam a roda, passando as pernas o mais 

alto possível, com receção equilibrada do outro lado em apoio 

alternado dos pés; 

Os alunos realizam, duas posições de flexibilidade.  

Questiono: 1º semana –  

2º semana –  

3º semana –  

4º semana – 

5º semana –  

Salto em Altura: 

Os alunos correm, um de cada vez, numa trajetória em J e 

realizam a técnica de costas. No fim de cada salto os alunos 

realizam 18 abdominais numa das vezes e 5+5 extensões de 

braços na vez seguinte. 

Critérios a corrigir: Corrida em J; Pé de impulsão é o 

mais afastado do colchão; perna livre ajuda a impulsão; rotação do 

tronco momento da chamada; receção no colchão de costas. 

Questiono: 1º semana –  

2º semana –  

3º semana –  

4º semana –  

5º semana -   

Demonstração: 1º semana –. 

2º semana –  

3º semana – . 

4º semana -   

5º semana –  

 

6’ 
16’ 

11:06 
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Badminton: 

Em exercício critério, 1x1, os alunos jogando em 

cooperação realizam o batimento clear.  

Critérios a observar: No clear, lateralidade do corpo 

assegurada pela colocação da mãos livre à frente na fase de 

preparação; rotação do corpo no momento de contacto com o 

volante; contacto com o volante acima e a frente do corpo; Pega 

sem dedos espetados; Movimentar para colocar o corpo debaixo do 

volante para os alunos só realizarem clear. 

Questiono: 1º semana  

2º semana – 

3º semana –  

4º semana –  

5º semana –  

Demonstração: 1º semana – Demonstro eu. 

2º semana –  

3º semana – . 

4º semana –  

5º semana -   

  

 

 

Estação 1 – Ginástica de Solo 

 Cambalhota à frente, terminando a pés juntos; 

 Cambalhota à retaguarda, saída com as pernas unidas 

engrupadas;  

 Cambalhota à frente, terminando com as pernas 

afastadas e em extensão; 

 No plano inclinado, os alunos que ainda não conseguem 

realizam os três rolamentos que já mencionei; 

 Os alunos realizam a roda, com apoio alternado das 

mãos na cabeça do plinto (transversal). 

 Posições de flexibilidade (afastamento lateral e frontal 

das pernas em pé e no chão, com máxima inclinação do 

tronco – introdutório - e ponte - elementar); 

 

8’ 24’’ 

Estação 2 – Salto em Altura 

Os alunos correm, um de cada vez, numa trajetória em J e 

realizam a técnica de costas. No fim de cada salto executam uma 

vez 18 abdominais e na vez seguinte 5+5 extensões de braços. 

Observação: A aluna Z quando chegar a esta estação 

não a realiza, passando para a Ginástica de solo.  

8’ 32’ 
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Estação 3 – Badminton 

Em exercício critério, 1x1, onde os alunos vão realizar o 

batimento de clear.  

 

8’ 
40’ 

11:30 

Observações: No início de cada rotação vou-me 

assegurar em primeiro lugar que a estação de badminton se inicia e 

que todos os alunos têm par para jogar, de seguida dirijo-me ao 

salto em altura e vejo todos os alunos executarem, de seguida 

realizo o mesmo para a ginástica e por fim para o badminton. Ao 

longo da estação devo fornecer no mínimo 2 feedbacks à distância 

no momento em que estou em cada estação.  
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 1. Arrumação do material. 
2. Balanço Final 

5’ 45’ 

Rotações: 

Rotações aula 20 

 Badminton Mini - Trampolim Ginástica de Solo 

1ª Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

2ª Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 

3ª Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 

Rotações aula 22 

 Badminton Mini - Trampolim Ginástica de Solo 

1ª Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 

2ª Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 

3ª Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Rotações aula 25 

 Badminton Mini - Trampolim Ginástica de Solo 

1ª Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 

2ª Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

3ª Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 

Rotações aula 28 

 Badminton Mini - Trampolim Ginástica de Solo 

1ª Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

2ª Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 

3ª Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 

Rotações aula 31 

 Badminton Mini - Trampolim Ginástica de Solo 

1ª Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 

2ª Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 

3ª Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
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Prioridades de acompanhamento: 

Semanas Matérias prioritárias 

1º Semana Badminton 

2º Semana Salto em altura 

3º Semana Ginástica de solo  

4º Semana Badminton + Ginástica de solo + Salto em altura 

5º Semana Badminton + Ginástica de solo + Salto em altura 

 

Avaliação Formativa: 

 No decorrer das aulas, nos momentos em que estou a observar todos os alunos 

em cada grupo vou observando e informando-os do que eles estão a realizar bem e onde 

poderiam melhor para alcançarem os objetivos pretendidos. Também no decorrer das 

aulas, através da minha observação ou porque os alunos me informam, vou-me 

apercebendo do que os alunos já sabem realizar e deste modo vou ajustando os 

objetivos para cada aluno. Os alunos que não realizam a aula poderão ficar incumbidos 

de realizar a heteroavaliação dos colegas, através das fichas de observação que estão no 

final do documento. 

 Nas duas últimas aula irei proceder à avaliação dos alunos nas diversas matérias 

utilizando as fichas de observação que estão no final do documento.  
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Páteo Superior (PS) 

EB 2,3 EUGÉNIO DOS SANTOS 

Professor Rui Oliveira Data 
29/10/2012 a 

29/11/2012 
Etapa 2 

Ano/Turma 7ºF Duração 45’ Unidade de Ensino 1 

Aula n.º 19, 21, 24, 27, 30 Início 10:05 N.º Alunos 30 

Espaço de Aula PS Final 10:50 
 

17 Raparigas 

13 Rapazes 

Sumário: 

Recuperação e aprendizagem nas matérias de Basquetebol e Patinagem 

Objetivos para o Professor: 

Instrução: 

 Transmitir a informação de forma clara e sucinta, focando os pontos chaves para cada exercício 

 Diminuir os tempos de instrução 

 Transmitir feedbacks de qualidade à distância 

Organização: 

 Melhorar as rotações entre as estações 

 Colocar nas estações as informações que os alunos necessitam de saber para poderem alcançar os objetivos que 

pretendo 

 Melhorar o posicionamento em relação aos alunos, não estando de costas para a turma 

 Melhorar o controlo do tempo da sessão 

Disciplina: 

 Relembrar regras da aula 

 Adotar uma postura mais rígida nos momentos de indisciplina 

 Resolver os atrasos no início da aula 

Clima Relacional: 

 Melhorar a relação aluno-matéria na Patinagem, introduzindo objetivos específicos para cada aluno e fornecendo 

reforço positivo a quem os alcançar. 

 

Grupos de Trabalho (Com as equipas do Basquetebol):  

Grupo A Grupo B 

Equipa 1 e 2 Equipa 3 e 4 Equipa 5 e 6 Equipa 7 e 8 Equipa 9 e 10 
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Objetivos Operacionais: 

Basquetebol: 

Equipas 1, 2, 3 e 4 Equipas 5 e 6 Equipas 7,8,9 e 10 

1) Quando entra na posse de bola, 
enquadra-se em atitude ofensiva 
básica optando por:  

Lançar na passada ou parado de acordo 
com a ação da defesa 
Passar a um colega, desmarcando-se 
de seguida na direção do cesto. 
Participa no ressalto ofensivo 

Lança na passada ou parado a curta 
distância 
Ocupação racional do espaço de jogo 
Recebe a bola com as duas mãos e 
enquadra-se ofensivamente 
Passa a um colega desmarcado 

Recebe a bola com as duas mãos e 
enquadra-se ofensivamente 
Passa a um colega desmarcado 
Ocupa racionalmente o espaço de jogo 

 

Patinagem: 

Nome Tarefa 

1 

Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

Desliza de “cócoras” (carrinho) 

2 

Realiza o “Quatro” a deslizar para trás 

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 

“Oitos” para a frente e também para trás 

Saltos a um e dois pés 

3 

Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

Desliza de “cócoras” (carrinho) 

4 

Realiza o “Quatro” a deslizar para trás 

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 

“Oitos” para a frente e também para trás 

Saltos a um e dois pés 

5 

Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

Desliza de “cócoras” (carrinho) 

6 
Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

7 
Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

8 

Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

Desliza de “cócoras” (carrinho) 

9 

Realiza o “Quatro” a deslizar para trás 

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 

“Oitos” para a frente e também para trás 

Saltos a um e dois pés 

10 
Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 
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Desliza de “cócoras” (carrinho) 

11 Não Realiza 

12 Meia volta 

13 

Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

Desliza de “cócoras” (carrinho) 

14 

Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

Desliza de “cócoras” (carrinho) 

15 Meia volta; Desliza de “cócoras” (carrinho) 

16 
Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

17 
Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

18 

Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

Desliza de “cócoras” (carrinho) 

19 

Realiza o “Quatro” a deslizar para trás 

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 

“Oitos” para a frente e também para trás 

Saltos a um e dois pés 

20 Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

21 Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

22 

Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

Desliza de “cócoras” (carrinho) 

23 Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

24 

Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

Desliza de “cócoras” (carrinho) 

25 Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

26 

Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

Desliza de “cócoras” (carrinho) 

27 

Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

Desliza de “cócoras” (carrinho) 

28 Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 

29 Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 
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30 Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita 

Trava em “T” após deslize para a frente 
 

Objetivos gerais dos alunos: 

 Cumprimento da rotina e regras de funcionamento das aulas 

 Participação ativa, empenhada e autónoma nas tarefas 

 Ausência de comportamentos desviantes 

 Arrumação e montagem ordeira do material 

Material: 

10 bolas de Basquetebol; 30 pares de patins e capacetes; marcadores; 5+3+3+2+2fitas 

 ORGANIZAÇÃO TAREFAS 
 

TP 

 

TT 
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1) Objetivo da aula: recuperação e desenvolvimento das matérias de 

basquetebol e patinagem. 
2) Regras de segurança: tirar brincos, fios, anéis, pulseiras e outros 

acessórios; atar os cabelos;  
3) Regras de funcionamento da aula: Ao apito os alunos parram de 

realizar os exercícios e colocam as bolas no chão, de seguida trocam 
de exercício e só começam a realizar o próximo ao sinal do professor; 

5’ 

10’ 

10:15 

A
q

u
e
c
im

e
n

to
 

 

 

1. Corrida à volta do Páteo com Mobilização Articular (Rotação dos tornozelos 
e dos pulsos; extensão/flexão dos joelhos; mobilização da bacia; Rotação 
dos membros superiores; flexão/extensão lateral e frontal do pescoço). 

 

5’ 
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Explicação das 2 estações 

Basquetebol: Existem dois grupos, um de 18 e outro de 12 alunos. O de 18 

ocupam três cestos e jogam 3x3 enquanto o grupo de 12 joga igualmente 3x3 

distribuídos por dois cestos. 

Critérios a observar: Ocupação racional do espaço de jogo; Recebe a bola 

com as duas mãos e enquadra-se para o cesto; Passa a um colega desmarcado 

e corta na direção do cesto. 

Condicionantes: A bola tem de passar obrigatoriamente por todos os membros 

da equipa para poder encestar. Os alunos não podem driblar e para recuperar a 

posse de bola devem intersecta-la, não podendo tirar a bola das mãos dos 

colegas. 

Questiono: 1º semana –  

2º semana – 

3º semana –   

4º semana –   

5º semana – 

Demonstração: 1º semana –  

2º semana –   

3º semana –   

4º semana  

5º semana -    

 

Patinagem: Em situação de exercício os alunos devem circular apenas no 

sentido estipulado pelo professor e respeitando o espaço de segurança definido 

pelos cones. Realizam o que está pedido no papel que está afixado na parede. 

Questiono: 1º semana –  

2º semana –   

3º semana –  

4º semana – 

5º semana -    

Demonstração: 1º semana –  

2º semana –   

3º semana –   

4º semana -   

5º semana –  

 

Rotações: Os alunos descalçam os patins 2’ antes da troca entre as estações. 

Ao sinal do professor os alunos que estão no basquetebol passam para a 

patinagem e da patinagem para o basquetebol.  

6’ 
16’ 

10:21 
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Rotações aula 19 

 Basquetebol Patinagem 

1ª Grupo 1 Grupo 2 

2ª Grupo 2 Grupo 1 

Rotações aula 21 

 Basquetebol Patinagem 

1ª Grupo 2 Grupo 1 

2ª Grupo 1 Grupo 2 

Rotações aula 24 

 Basquetebol Patinagem 

1ª Grupo 1 Grupo 2 

2ª Grupo 2 Grupo 1 

Rotações aula 27 

 Basquetebol Patinagem 

1ª Grupo 2 Grupo 1 

2ª Grupo 1 Grupo 2 

Rotações aula 30 

 Basquetebol Patinagem 

1ª Grupo 1 Grupo 2 

2ª Grupo 2 Grupo 1 
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Estação 1:Jogo de Basquetebol: Existem dois grupos, um de 18 e outro de 12 

alunos. O de 18 ocupam três cestos e jogam 3x3 enquanto o grupo de 12 joga 

igualmente 3x3 distribuídos por dois cestos. 

12’ 
28’’ 

10:33 

Estação 2: Patinagem 

Em situação de exercício os alunos devem circular apenas no sentido estipulado 

pelo professor. Realizam arranques para a ferente, para a esquerda e para a 

direita; a curva; o quatro e o carrinho. 

Observação: A Carlota não realiza esta estação, assim quando o grupo dela 

estiver nesta estação, esta ficará a jogar basquetebol com o outro grupo, ou a 

realizar lançamento na passada sozinha num cesto.  

12’ 
40’ 

10:45 

Observações: 

No início das estações asseguro primeiro que o basquetebol se inicia enquanto 

os alunos calçam os patins e depois é que me desloco até à patinagem onde 

observo todos os alunos e forneço os feedbacks que forem pertinentes para os 

alunos e de seguida volto ao basquetebol e realizo o mesmo. Enquanto estou 

em cada estação vou tentar fornecer no mínimo 3 feedbacks à distância.  
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 3. Balanço Final; 
4. Arrumação do material. 

5’ 45’ 
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Prioridades de acompanhamento: 

Semanas Matérias prioritárias 

1º Semana Patinagem (alunos com mais dificuldades) 

2º Semana Basquetebol (alunos com mais dificuldades)  

3º Semana Patinagem 

4º Semana Basquetebol 

5º Semana Patinagem e Basquetebol 

 

Avaliação Formativa: 

 No decorrer das aulas, nos momentos em que estou a observar todos os alunos 

em cada grupo vou observando e informando-os do que eles estão a realizar bem e onde 

poderiam melhor para alcançarem os objetivos pretendidos. Também no decorrer das 

aulas, através da minha observação ou porque os alunos me informam, vou-me 

apercebendo do que os alunos já sabem realizar e deste modo vou ajustando os 

objetivos para cada aluno. Os alunos que não realizam a aula poderão ficar incumbidos 

de realizar a heteroavaliação dos colegas, através das fichas de observação que estão no 

final do documento. 

 Nas duas últimas aula irei proceder à avaliação dos alunos nas diversas matérias 

utilizando as fichas de observação que estão no final do documento.  
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Páteo Principal (PP) 

EB 2,3 EUGÉNIO DOS SANTOS 

Professor Rui Oliveira Data 
29/10/2012 a 

29/11/2012 
Etapa 2 

Ano/Turma 7º F Duração 45’ Unidade de Ensino 1 

Aula n.º 23, 26, 29,32 Início 11:45 N.º Alunos 30 

Espaço de Aula PP Final 12:30 
 

17 Raparigas 

 13 Rapazes 

Sumário: 

 Recuperação e desenvolvimento das capacidades nas matérias de Atletismo (Lançamento do peso e estafetas/ velocidade) e 

Andebol. 

Objetivos para o Professor: 

Instrução: 

 Transmitir a informação de forma clara e sucinta, focando os pontos chaves para cada exercício 

 Diminuir os tempos de instrução 

 Transmitir feedbacks de qualidade à distância 

Organização: 

 Melhorar as rotações entre as estações 

 Colocar nas estações as informações que os alunos necessitam de saber para poderem alcançar os objetivos 

que pretendo 

 Melhorar o posicionamento em relação aos alunos, não estando de costas para a turma 

 Melhorar o controlo do tempo da sessão 

Disciplina: 

 Relembrar regras da aula 

 Adotar uma postura mais rígida nos momentos de indisciplina 

 Resolver os atrasos no início da aula 

Clima Relacional: 

 Melhorar a relação aluno-matéria nas matérias a lecionar, introduzindo objetivos específicos para cada aluno e 

fornecendo reforço positivo a quem os alcançar. 

Grupos de Trabalho (Com as equipas de Andebol):  

Grupo A Grupo B Grupo C 

      

 

Objetivos do aluno: 

Andebol: 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Realiza a décalage 
Quando perde a bola recua 
rapidamente para o seu meio-
campo assumindo uma atitude 
defensiva junto da sua área 
Finaliza em remate em salto 

Desmarca-se oferecendo linhas de 
passe 
Passa a um colega desmarcado 
Finaliza em remate em salto  
Ao perder a posse de bola, assume 
uma atitude defensiva 

Desmarca-se oferecendo linhas de 
passe 
Passa a um colega desmarcado 
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Estafetas 

 Recebe o testemunho com controlo visual dentro da zona de transmissão e sem acentuada 
desaceleração. 

Velocidade: 

 Apoia ativamente a parte anterior do pé e termina sem desaceleração nítida 

 Partida a 4 apoios; 

 Inclinação do tronco à frente nas duas últimas passadas 
Lançamento do peso 

 Com pega correta, lança o peso de lado 

 Empurra o peso para a frente e para cima com a extensão total das pernas e braço de lançamento 

 Mantém o cotovelo afastado do tronco  

 Aluno A,B e C: 

o Realiza o lançamento de costas sem balanço. 

Objetivos gerais dos alunos: 

 Cumprimento da rotina e regras de funcionamento das aulas 

 Participação ativa, empenhada e autónoma nas tarefas 

 Ausência de comportamentos desviantes 

 Arrumação e montagem ordeira do material 

 

Material: 3 Bolas de Andebol; 6 Testemunhos; 4 pesos; marcadores e 15 fitas 

 ORGANIZAÇÃO TAREFAS 
 

TP 

 

TT 
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Conteúdos da aula: Recuperação e desenvolvimento das capacidades 

nas matérias do lançamento do peso, corrida de estafetas/velocidade e 

Andebol; 

Regras de segurança: tirar brincos, fios, anéis, pulseiras e outros 

acessórios; atar os cabelos;  

Regras de funcionamento da aula: Ao apito os alunos parram de realizar 

os exercícios e colocam as bolas no chão, de seguida trocam de exercício 

e só começam a realizar o próximo ao sinal do professor; 

5’ 5’ 

A
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Cada aluno com uma bola de andebol, perfilados na linha lateral do campo 

de andebol, realizam corrida e mobilização articular com a bola de 

andebol.   

5’ 
10’ 

11:55 
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Explicação dos exercícios das estações seguintes 

 

Estafetas/ Velocidade: As duas primeiras aulas são de estafetas e as 

duas últimas são de velocidade. 

Estafetas: Em grupos de seis ou de quatro com os alunos dispostos pelas 

posições realizam corrida de estafetas em que a transmissão se realiza 

sempre no meio.   

Critérios a observar: Não existir desaceleração; Receção do testemunho 

dentro da zona de transmissão; O aluno coloca a mão para receber o 

testemunho; Transmissão do testemunho realiza-se da mão esquerda para 

a direita ou da direita para a esquerda; Contacto visual. 

Velocidade: Os alunos perfilados dois a dois realizam corrida de velocidade 

de Marcadores a marcadores (Reta da pista de atletismo).  

Critérios a observar: O aluno apoia ativamente a parte anterior do pé; 

Termina sem desaceleração, inclinando o tronco à frente nas duas últimas 

passadas. 

Rotações: Os alunos rodam para o lado de fora do campo e voltam até ao 

ponto de partida sem nunca passar por dentro dos corredores. 

Questiono: 1º semana –  

2º semana – 

3º semana –   

4º semana –   

Demonstração: 1º semana – Grupo do A 

2º semana –  Grupo  da B 

3º semana –  Grupo do C 

4º semana – Grupo do A 

 

Observações: A aluna G não executa esta estação assim deste 

modo quando o grupo dela está aqui ela fica a jogar andebol. 

6’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16’ 

12:01 
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Lançamento do peso: Dois a dois os alunos realizam o lançamento do 

peso para a relva. 

Regras de segurança: Os alunos só poderão ir buscar os pesos 

no fim de todos terem lançado os respetivos pesos; Ninguém está a frente 

da linha dos cones durante o lançamento dos pesos. 

Critérios a avaliar: Pega correta; Empurra o peso para a frente e 

para cima com extensão completa das pernas e braço de lançamento; 

Cotovelo afastado do tronco. 

Questiono: 1º semana –  

2º semana –   

3º semana –  

4º semana – 

Demonstração: 1º semana –  

2º semana –   

3º semana –   

4º semana -   

Andebol: Os grupos A e B efetuam jogo Gr+4x4+Gr no campo normal, com 

guarda-redes avançado, enquanto o grupo C realiza o jogo dos 5 passes, 

em campo reduzido, em que ao fim desses 5 passes poderão marcar golo.  

Condicionantes: Cada equipa só pode marcar golo depois de a bola ter 

passado por todos os jogadores; Só se pode recuperar a bola por 

interseção, não se podendo retirar a bola das mãos do colega; Não se pode 

realizar drible. 

Critérios a corrigir: Receção feita com as duas mãos; Passe 

realizado com o braço bem armado (cotovelo a 90º e à altura do ombro); 

Ocupação racional do espaço de jogo; Desmarcação para os espaços livre; 

Passar a bola aos jogadores desmarcados. 

Questiono: 1º semana –  

2º semana –  

3º semana –  

4º semana – 

5º semana –  

Demonstração: 1º semana – Grupo doA 

2º semana – Grupo do B 

3º semana –  Não existe 

4º semana – Não existe 
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Estação 1:  

Estafetas/ Velocidade: A primeira aula é estafetas, a segunda é 

velocidade e a terceira é de estafetas novamente. 

Estafetas: Em grupos de seis ou de quatro com os alunos dispostos pelas 

posições realizam corrida de estafetas em que a transmissão se realiza 

sempre no meio. 

Velocidade: Os alunos perfilados dois a dois realizam corrida de velocidade 

de Marcadores a marcadores (Reta da pista de atletismo).  

 

Estação 2:  

Andebol: Os alunos efetuam jogo Gr+4x4+Gr no campo normal, com 

guarda-redes avançado. 

 

Estação 3: 

Lançamento do peso: Dois a dois os alunos realizam o lançamento do 

peso para a relva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7’ 

 

 

7’ 

 

 

7’ 

 

 

 

 

 

 

37’ 

1

12:22 

 

Observação: Na primeira aula da unidade de ensino, começo por 

assegurar que a estação das estafetas se inicia corretamente, de seguida 

desloco-me até ao andebol e de seguida ao lançamento do peso. 

 Nas restantes aulas primeiro vou ao andebol, assegurar que tudo se inicia 

dentro da normalidade e só depois me desloco para junto do salto em 

comprimento. É aqui que vou explicar aos grupos o que pretendo de cada 

um especificamente. Depois desloco-me até às estafetas e observo os 

alunos todos e forneço os feedbacks que os alunos necessitem para 

evoluir, desseguida realizo o mesmo nas restantes estações. Durante o 

período em que permaneço numa estação tentarei fornecer 3 feedbacks à 

distância. 
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Balanço final 

Arrumação do material 
3’ 

40’ 

12:25 
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Rotações: 

Rotações aula 23 

 Estafetas/Velocidade Andebol Lançamento do peso 

1ª Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

2ª Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 

3ª Grupo 3 Grupo 1  Grupo 2 

Rotações aula 26 

 Estafetas/Velocidade Andebol Lançamento do peso 

1ª Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 

2ª Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 

3ª Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Rotações aula 29 

 Estafetas/Velocidade Andebol Lançamento do peso 

1ª Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 

2ª Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

3ª Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 

Rotações aula 32 

 Estafetas/Velocidade Andebol Lançamento do peso 

1ª Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

2ª Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 

3ª Grupo 3 Grupo 1  Grupo 2 

 

Prioridades de acompanhamento: 

Semanas Matérias prioritárias 

1º Semana Estafetas 

2º Semana Lançamento do peso  

3º Semana Andebol 

4º Semana Andebol + Lançamento do peso + Velocidade 

 

Avaliação Formativa: 

 No decorrer das aulas, nos momentos em que estou a observar todos os alunos 

em cada grupo vou observando e informando-os do que eles estão a realizar bem e onde 

poderiam melhor para alcançarem os objetivos pretendidos. Também no decorrer das 

aulas, através da minha observação ou porque os alunos me informam, vou-me 

apercebendo do que os alunos já sabem realizar e deste modo vou ajustando os 

objetivos para cada aluno. Os alunos que não realizam a aula poderão ficar incumbidos 

de realizar a heteroavaliação dos colegas, através das fichas de observação que estão no 

final do documento. 
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 Nas duas últimas aula irei proceder à avaliação dos alunos nas diversas matérias 

utilizando as fichas de observação que estão no final do documento.   
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Grelha de avaliação formativa da Ginástica de solo 

 

 

  

 
 Ginástica de Solo 

Nome Nº 
Rolamento à 

frente  

Rolamento à 
retaguarda de 

pernas 

engrupadas 

Posições de 

flexibilidade  

Roda na 

cabeça 
de plinto 

Rolamento à 

frente no 
plano 

inclinado 

terminando 
com as 

pernas 

afastadas e 
em extensão  

Ponte Avião 

Rolamento 
à 

retaguarda 

terminand
o com as 

pernas em 

extensão  

Roda 

Rolamento à 
frente com 

pernas 

afastadas 

 1                    
 2                    
 3                    
 4                    
 5                    
 6                    
 7                    
 8                    
 9                    
 10                    
 11                    
 12                    
 13                    
 14                    
 15                    
 16           
 17                    
 18                    
 19                    
 20                    
 21                    
 22                    
 23                    
 24                    
 25                    
 26                    
 27                    
 28                    
 29 

    
 

      30 
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Grelha de avaliação formativa de Patinagem 

 

 

  

 
 Patinagem 

Nome Nº Carrinho 

Deslise 

para a 

frente 

Trava em 

“T" 

Curva com as 

pernas 

paralelas 

Quatro a 

andar para 

trás 

Flete a perna 

portadora e tem a 

outra em 

extensão 

“Oitos” para a 

frente e para 

trás 

Salta a um e a 

dois pés 

 1 
   

 
  

  
 2 

   
 

  
  

 3 
   

 
  

  
 4 

   
 

  
  

 5 
   

 
  

  
 6 

   
 

  
  

 7 
   

 
  

  
 8 

   
 

  
  

 9 
   

 
  

  
 10 

   
 

  
  

 11 
   

 
  

  
 12 

   
 

  
  

 13 
   

 
  

  
 14 

   
 

  
  

 15 
   

 
  

  
 16         
 17 

   
 

  
  

 18 
   

 
  

  
 19 

   
 

  
  

 20 
   

 
  

  
 21 

   
 

  
  

 22 
   

 
  

  
 23 

   
 

  
  

 24 
   

 
  

  
 25 

   
 

  
  

 26 
   

 
  

  
 27 

   
 

  
  

 28 
   

 
  

  
 29 

   
 

  
  

 30 
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Grelha de avaliação formativa de andebol 

 

 

  

 

 Andebol 

Nome Nº 

Passa a um 

colega 

desmarcado 

Desmarque 
Remate em 

salto 

Atitude 

defensiva 

Inicia o 

contra ataque 

Realiza 

a 

décalage 

Assume 

uma atitude 

defensiva 

junto da sua 

área  

 1             

 2             
 3             
 4             
 5             
 6             
 7             
 8             
 9             
 10             
 11             
 12             
 13             
 14             
 15             
 16        
 17             
 18             
 19             
 20             
 21             
 22             
 23             
 24             
 25             
 26             
 27             
 28             
 29 

     
  

 30 
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Grelha de avaliação formativa de Badminton 

 

 

  

 
 Badminton 

Nome Nº Pega Clear Colocação debaixo do Volante 

 1 
   

 2 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
    10 
    11 
    12 
    13 
    14 
    15 
   

 16    
 17 

    18 
    19 
    20 
    21 
    22 
    23 
    24 
    25 
    26 
    27 
    28 
    29 
    30 
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Grelha de avaliação formativa de Basquetebol 

 

 

  

 
 Basquetebol 

Nome Nº 
Lança na 

passada 

Ocupação 

racional 

do espaço 

do jogo 

Recebe a bola 

e enquadra-se 

ofensivamente 

Passa a um 

colega 

desmarcado 

Corta para o 

cesto 

Repõe o 

equilíbrio 

depois do 

corte 

 1 
     

 
 2 

     
 

 3 
     

 
 4 

     
 

 5 
     

 
 6 

     
 

 7 
     

 
 8 

     
 

 9 
     

 
 10 

     
 

 11 
     

 
 12 

     
 

 13 
     

 
 14 

     
 

 15 
     

 
 16       
 17 

     
 

 18 
     

 
 19 

     
 

 20 
     

 
 21 

     
 

 22 
     

 
 23 

     
 

 24 
     

 
 25 

     
 

 26 
     

 
 27 

     
 

 28 
     

 
 29 

     
 

 30 
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Grelha de avaliação formativa de Atletismos 

 

 

 

  Atletismo 

  Estafetas Velocidade Salto em altura Lançamento do peso 

Nome Nº 

Recebe 

dentro da 

zona de 

transmissão 

Sem 

desaceleração 

Parte 

anterior 

do pé 

Sem 

desaceleração 

no final 

Partida 

de 

quatro 

apoios 

Corrida 

em J 

Rotação 

do tronco 

Cai de 

costas 

Pega 

do peso 

Cotovelo 

afastado do 

tronco 

Empurra o 

peso para a 

frente e para 

cima 

 1                 

 2                 
 3                 
 4                 
 5                 
 6                 
 7                 
 8                 
 9                 
 10                 
 11                 
 12                 
 13                 
 14                 
 15                 
 16            
 17                 
 18                 
 19                 
 20                 
 21                 
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 24                 
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