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1. Caracterização da unidade de ensino 

A tabela seguinte corresponde à caracterização da 1ª unidade de ensino da 3ª 

etapa. Nela é possível consultar a sua duração, as matérias que foram abordadas, o 

número de unidades de ensinos e respetivas aulas e ainda os espaços onde estas foram 

lecionadas. 

 

3ª Etapa – 1ª Unidade de ensino 

Duração 
04 a 11 de 

janeiro 

Semanas 2 

Nº Aulas (previstas/ lecionadas) 4/4 

Espaço 

G1 - 

G2 2/4 

G3 2/0 

N
ú

m
er

o
 d

e 
a
u

la
s 

p
o
r 

m
a
té

ri
a

 

Futebol 2/2 

Basquetebol 2/2 

Voleibol  1/1 

Andebol - 

G. Solo - 

G. Aparelhos - 

L. Peso - 

Altura - 

Velocidade e 

resistência 
2/2 

Badminton - 

Nº de aulas Fitnessgram 2/2 

Tabela 1 – Caracterização da unidade de ensino 
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2. Objetivos 

Os objetivos que em seguido apresento são de dois tipos. Os primeiros são os 

objetivos gerais para a unidade de ensino e os segundos reportam aos alunos e às suas 

aprendizagens e são referentes às matérias abordadas ao longo da mesma.  

 

2.1 Objetivos da unidade de ensino 

Relativamente aos objetivos da presente unidade de ensino, considero que foram 

cumpridos. Dado que lecionei todas as matérias que tinha planeado (incrementando a 

matéria de futebol que não estava prevista inicialmente no plano anual de turma), 

conseguindo assim rever os conteúdos onde os alunos evidenciaram maiores 

dificuldades no período anterior. Consegui também, trabalhar e avaliar o seu nível de 

aptidão física. Para isso, foram realizados exercícios com o objetivo de desenvolver 

tanto a força, como a capacidade aeróbia, assim como foram realizados 2 testes do 

fitnessgram (teste dos abdominais e do vaivém).  
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2.2 Objetivos específicos das áreas e matérias 

Os objetivos definidos em relação às aprendizagens dos alunos foram referentes 

a cada uma das matérias abordadas na presente unidade de ensino. No entanto, 

considero que em futuras unidades de ensino, deverei idealizar objetivos para as 3 áreas 

de extensão de educação física de forma a facilitar o próprio processo de reflexão sobre 

os mesmos.  

2.2.1 Atividades físicas e desportivas  

Relativamente à matéria de atletismo, os exercícios de velocidade de reação 

foram bem acolhidos pela turma, geraram competitividade e empenho perante a maior 

parte dos alunos. Aproveitei o empenho dos alunos para começar a progredir para o 

trabalho de estafetas.   

Em relação ao basquetebol, os exercícios foram bem acolhidos, para meu 

espanto, consegui gerir com sucesso o facto de cada aluno realizar exercícios com uma 

bola conseguindo realizar momentos de instrução curtos e assertivos. A meu ver, a 

minha mudança de atitude perante a turma trouxe benefícios nas tarefas desta natureza. 

Os exercícios lúdicos utilizados no aquecimento também tiveram o seu papel no 

empenho dos alunos nas situações de aprendizagem. Relativamente às situações de jogo 

3x3 e 4x4 em cada tabela, foram proveitosas, e permitiram-me incrementar não só o 

tempo de prática como a diferenciação de ensino entre cada grupo. No entanto surgiram 

algumas discussões entre os alunos, que foram prontamente resolvidas. 

No que respeita à matéria do futebol, considero que apesar dos exercícios 

realizados desenvolverem todos os objetivos estabelecidos, deverei focar-me 

essencialmente em 2 ou 3 para poder privilegiar os feedbacks que forneço. Nesta 

unidade de ensino pude aferir os resultados da avaliação inicial em relação à matéria 

referida. Pude constatar que existem bons alunos nesta matéria, e alunos muito abaixo 

do que era especulado para este grau de ensino. A meu ver, os exercícios selecionados 

apesar de ajustados às necessidades dos alunos, revelaram-se extremamente 

desmotivantes para a grande maioria dos mesmos, dado que se tornou difícil de criar um 

bom clima de aula. Apesar de todos os meus esforços, torna-se difícil motivar os alunos 

para realizarem exercícios mais analíticos, assim como tornou-se complicado gerir as 

situações de indisciplina geradas entre alunos que realizavam situações de jogo. No 

entanto, penso que se modificar a formação dos grupos poderei reduzir estes episódios.  
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Relativamente à matéria de voleibol, a estratégia de criar 2 grupos de trabalho 

diferenciado foi uma mais-valia, caminho cada vez mais para uma maior diferenciação 

de ensino. Os alunos ao terem tarefas ajustadas às suas capacidades, motivam-se e estão 

mais empenhados nas mesmas. No entanto, penso que a grande melhoria deveu-se ao 

meu constante acompanhamento das tarefas de aprendizagem, de ter-me focado nos 

alunos com maiores dificuldades ao nível do desempenho assim como de atitude. 

Consegui, manter dois grupos a realizar tarefas diferenciadas, assim como criar um 3º 

grupo que realizaram exercícios mais analíticos de forma individual contra a parede 

para desenvolver o gesto técnico do toque de dedos. Senti-me maior à vontade para 

estar constantemente a fornecer feedbacks e a ajustar os exercícios de modo a irem ao 

encontro das necessidades específicas de cada par/aluno. 

 

3. Estratégias de ensino 

3.1 Formação de grupos 

A formação dos grupos nesta etapa melhorou de forma considerável o 

comportamento da turma (os dados do estudo de turma foram tidos em consideração 

para a formação dos mesmos), contudo tive de realizar alguns ajustes em relação ao que 

estava inicialmente planeado, dado que algumas das relações entre determinados alunos 

não possibilitam uma atitude favorável para a aprendizagem. Os mesmos vão ser 

implementados na unidade de ensino que se segue.  

Senti, que o facto de ter-me libertado um pouco de estar sempre a preocupar-me 

com os comportamentos, fez com que pudesse estar mais preocupado com as 

aprendizagens o que revelou alguma evolução nas aprendizagens dos alunos, mesmo 

para o curto espaço de tempo. 
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3.2 Estilos de Ensino 

Os estilos de ensino utilizados foram os que tinha previsto: o estilo de ensino por 

comando e o estilo de ensino por tarefa. O facto destes serem mais diretivos e centrados 

no professor, melhorou o controlo sobre a turma, no entanto pretendo caminhar para a 

utilização de estilos de ensino que garantam maior autonomia dos alunos nas suas 

aprendizagens. 

4. Avaliação 

4.1 Avaliação Formativa 

A avaliação formativa, decorreu ao longo de todas as aulas e como previsto 

adquiriu um carácter de maior relevância ao nível da área da aptidão física, dado que 

foram avaliadas as prestações dos alunos, nos testes de fitnessgram, em relação às 

obtidas no período anterior. Também pude aferir as avaliações que tinha realizado para 

as matérias abordadas (algumas encontravam-se um pouco destoadas). 

Pude também evidenciar, que grande parte da turma não realiza qualquer tipo de 

exercício físico nas férias, e como tal tenho de ajustar estratégias para que no próximo 

momento de pausa letiva os alunos realizem e compreendam os efeitos de realizar (ou 

não) exercício/atividade física fora da escola/aulas. 
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5. Calendarização  

Na tabela que se segue é apresentada a calendarização da UE que realmente ocorreu. 

 

Implementado 
1ª U.E. - 3ª etapa 

semana 14 semana 15 

Unidade didática 1ª 

Data 01-Jan 04-Jan 08-Jan 11-Jan 

Aula 

F
é
ri

a
s 

37 38 e 39 40 

Espaço G2 G3 G2 

Futebol   

 

  

Andebol       

Basquetebol       

Voleibol       

Ginástica de solo       

Ginástica de aparelhos       

Patinagem       

Salto em altura       

Lançamento do Peso       

Velocidade e resistência       

Estafetas         

Salto em Comprimento       

Badminton         

Luta         

Ténis         

Dança         

Orientação         

Aptidão Física F.G.   F.G. 

Conhecimentos       

 

  

Tabela 2 – Calendarização da 1ª unidade de ensino 
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6. Objetivos de formação do professor 

Considero que de uma forma geral, os meus objetivos de formação foram 

cumpridos. No sentido em que, consegui reduzir os tempos de instrução de forma a 

promover o tempo potencial de aprendizagem. Também presenciei uma clara evolução 

na atenção dos alunos nestes momentos, dado que estavam em silêncio nas tarefas desta 

natureza. A meu ver, a minha mudança de atitude para com os alunos que habitualmente 

tentam destabilizar a turma, teve um papel preponderante nesta evolução. Como tal, não 

dei oportunidade para que os mesmos refutassem, e fui mais assertivo para com os que 

tentavam mesmo assim contestar o que quer que fosse. 

Uma das melhorias evidenciadas, foi a utilização de feedback à distância, o que 

me permitiu controlar determinados comportamentos que iam surgindo nos diferentes 

exercícios, reduzindo assim os episódios de comportamentos fora da tarefa e/ou de 

desvio. A par desta estratégia, comecei a reforçar as boas prestações de alguns alunos 

para promover o empenho de todos. Ao nível das rotinas, considero que os alunos já 

reconhecem os sinais para os momentos de reunião sem acompanhamento de qualquer 

informação verbal.  

No entanto, penso que ainda poderei explorar mais estes sinais, de forma a 

diminuir os tempos em que aguardo que os alunos cheguem para os momentos de 

instrução. Uma grande evolução evidenciada, foi que o facto de ter sentido maior 

facilidade em lidar com várias tarefas em simultâneo, o que me permitiu planear e 

implementar diversas tarefas adequadas ao nível dos alunos (o facto dos grupos terem 

sido repensados também me auxiliou na obtenção deste objetivo). 

Uma estratégia a manter, é a utilização dos exercícios lúdicos e cooperativos nos 

aquecimentos, penso que a utilização dos mesmos potencia as relações aluno-aluno e 

professor-aluno, melhorando assim clima de aula. 

 


