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1. Introdução 

.O planeamento anual está inserido nas atividades do estágio pedagógico do 

mestrado em ensino da Educação Física nos ensinos básico e secundário, apresentando-

se como um documento basilar da área 1, para a organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem.  

Deste modo, o plano anual de turma surge após o término da etapa da avaliação 

inicial, e visa orientar todo o processo de ensino-aprendizagem ao longo do presente ano 

letivo. A sua elaboração tem por base os resultados obtidos na avaliação inicial e os 

compromissos estabelecidos no projeto curricular de educação física, produzido em 

conformidade com os programas nacionais de Educação Física. 

Para elaborar este documento, terei em consideração as características e 

particularidades do 7º1ª da escola básica 2,3 Gaspar Correia, os recursos temporais, 

espaciais e materiais ao meu dispor.  

Neste sentido, após uma análise da turma, pretendo selecionar, planear e 

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

desenvolvimento, para todos os alunos.  

Atendendo às particularidades da turma, começarei por realizar uma 

caracterização da mesma, com base em informações recolhidas através da ficha 

individual do aluno, do questionário dos conhecimentos e de outras informações 

retiradas ao longo da etapa de avaliação inicial 

Seguidamente, definirei os objetivos gerais a desenvolver em todas as aulas. 

Posteriormente, estabelecerei objetivos específicos para cada grupo de nível, para as 

diversas matérias da Educação Física. Depois serão abordadas as estratégias de ensino a 

utilizar, assim como, as opções relativas à avaliação, tanto na sua vertente formativa 

como sumativa.  

Para finalizar, serão efetuadas algumas considerações finais  
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2. Caracterização da Turma 

2.1 Constituição e dinâmica da turma 

A turma do 7º1ª é composta por 26 alunos, dos quais 17 são do género feminino 

e 9 do género masculino, com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos. A média 

de idades é de cerca 11,9 anos. 

Neste sentido, a turma é muito infantil e grande parte dos alunos tem uma 

reduzida capacidade de concentração, adquirindo com alguma facilidade 

comportamentos fora da tarefa e/ou de desvio. Desde o início das aulas, que a turma 

apresenta dificuldades na criação de rotinas relativas à pontualidade e às tarefas de 

instrução e transição entre exercícios. 

No entanto, em relação à assiduidade, esta é assumida por todos os alunos, ainda 

que em situações pontuais certos alunos faltem ou não realizem a aula de Educação 

Física devido a motivos de força maior. 

A turma tem 4 repetentes, um aluno a repetir o 7º ano, Fábio Abalada, e três 

alunos que reprovaram em anos anteriores, Diana Cunha no 5º e 6º ano, Maria Fazenda 

no 6º ano, e Kelvin Souza no 2º ano. 

No 7º1ª, é possível identificar subgrupos diferenciados, os alunos residem em 10 

freguesias diferentes (Portela, Olivais, Moscavide, Sacavém, Mafra, Bobadela, Unhos, 

Prior Velho, Catujal e Amadora) e provieram de 6 turmas diferentes (6º1ª, 6º3ª, 6º6ª, 

6º7ª, 6º9ª e 7º2ª), como tal o relacionamento nas aulas entre os alunos não é o melhor, 

dado que por diversas ocasiões, determinados alunos apresentaram objeções a trabalhar 

em conjunto. No entanto, esta situação tem vindo a melhorar, e penso que com as 

estratégias adequadas conseguirei criar um espirito de união e de entreajuda, entre todos 

os colegas.  

No que diz respeito às capacidades físicas e habilidades motoras, verifica-se uma 

grande heterogeneidade na turma. Por um lado, um grupo reduzido de alunos que 

demonstra habilidades evoluídas em determinadas matérias mas que no entanto não 

demonstra interesse em melhorar, por outro um grupo de alunos que mesmo que não 

consiga realizar uma habilidade, esforça-se na tentativa de a conseguir, e ainda há um 

grupo de alunos que além de possuir dificuldades na maior parte das matérias, não 

demonstra grande interesse em querer aprender. 
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2.2 Caracterização individual dos alunos 

Na tabela seguinte faço uma breve caracterização individual dos alunos, focando 

algumas particularidades, registadas de forma informal, que considero pertinentes: 

7º1ª Data de 

Nasciment

o 

Caracterização 
Nº Nome 

1 
Ana 

Carlota 
25-11-2000 

Aluna responsável, porém pouco empenhada nas tarefas das aulas. Pratica 

ginástica acrobática, mas apresenta dificuldades nos jogos desportivos 

coletivos. Revela alguma maturidade, em relação à restante turma.  

2 
Ana 

Carolina 
02-08-2000 

Aluna que se empenha na generalidade das tarefas da aula. Contudo, tem uma 

fraca capacidade de atenção, dispersando com alguma facilidade. É um 

elemento desestabilizador para alguns colegas. 

3 Andrea 02-06-2000 

Aluna pouco empenhada na generalidade das tarefas da aula, à exceção das 

relacionadas com a matéria de voleibol. Revela dificuldades de concentração 

nas tarefas de instrução. 

4 Bárbara 16-07-2000 

Aluna muito conversadora, distraída, mas empenhada nas tarefas das aulas. 

Adquire com alguma facilidade comportamentos inapropriados, 

principalmente na presença do colega Pedro.  

5 
Beatriz 

Matias 
07-11-2000 

Aluna pouco empenhada, distraída e que revela algumas dificuldades na 

generalidade das matérias. Sempre que pode encosta-se e não realiza os 

exercícios. 

6 
Beatriz 

Santos 
07-07-2000 

Aluna pouco empenhada, conversadora e com muitas dificuldades na 

generalidade das matérias. A aluna apresenta excesso de peso, e como tal tem 

algumas dificuldades na generalidade das matérias. 

7 
Diana 

Amaral 
04-01-2000 

Aluna empenhada e responsável. Revela uma boa atitude perante a disciplina. 

É um pouco reservada. 

8 
Diana 

Cunha 
18-06-1998 

Aluna que apresenta dificuldades de concentração. É um elemento de 

distração para os restantes colegas. Por vezes, apresenta comportamentos de 

desafio à autoridade do professor. Contudo, em algumas matérias apresenta 

um bom desempenho motor. No entanto, não se dá bem com muitos colegas, 

logo não tem motivação para as aulas. 

9 Fábio 06-09-1999 
Aluno com reduzida capacidade de atenção, sendo conversador. No entanto, é 

empenhado e preocupa-se com o seu desempenho nas tarefas.  

10 Gonçalo 17-09-2000 

Aluno que necessita de constante atenção. Apresenta bons desempenhos 

motores, contudo é um elemento de distração para os restantes colegas. È 

bastante conversador, principalmente na presença do João Fonseca (andam 

sempre juntos nos intervalos). 

11 Joana 03-05-2000 
Aluna reservada e atenta. Bastante responsável e atribui importância às suas 

aprendizagens. 

12 
João 

Silva 
01-06-2000 

Aluno com fraco desempenho motor. Diz não gostar de desporto. Contudo, é 

mais maturo do que a maioria dos colegas, podendo realizar tarefas que 

exigem maior grau de autonomia. 

13 
João 

Fonseca 
25-08-2000 

Aluno que necessita de constante atenção. Apresenta bons desempenhos 

motores, contudo é um elemento de distração para os restantes colegas. È 

bastante conversador, principalmente na presença do Gonçalo (andam sempre 

juntos nos intervalos). 

14 Kevin  29-10-2000 

Aluno que necessita de constante atenção, tem uma reduzida capacidade de 

atenção. Apresenta bons desempenhos motores, contudo é um elemento de 

distração para os restantes colegas. È bastante conversador. 

15 Lucas  04-01-2000 
Aluna que se empenha na generalidade das tarefas da aula. Contudo, tem uma 

fraca capacidade de atenção, dispersando com alguma facilidade. É um 
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elemento desestabilizador para alguns colegas (e.g. Kevin) 

16 Mafalda 21-01-2000 

Aluna empenhada na generalidade das tarefas da aula, apesar de não ser 

excelente em termos motores. Revela uma boa capacidade de atenção e 

interesse pela matéria. 

17 
Margari

da 
09-11-2001 

Aluna empenhada na generalidade das tarefas da aula, apesar de não ser 

excelente em termos motores. Muito conversadora. É a delegada de turma, 

contudo é bastante infantil, dado que tem apenas 10 anos. 

18 Maria 14-07-1999 

Aluna empenhada e responsável. Prestável e sempre pronta para colaborar em 

qualquer atividade. Contudo, sofre de obesidade o que prejudica os seus 

resultados da aptidão física. Na maioria dos jogos desportivos coletivos 

apresenta bons desempenhos. Gosta de basquetebol, e é das melhores 

jogadoras da turma. 

19 Matilde 16-10-2000 Aluna responsável e empenhada. Preocupa-se com as suas aprendizagens. 

20 Pedro 22-11-2000 

Aluno que apresenta muitas dificuldades de concentração. É um elemento de 

distração para os restantes colegas. Apresenta um bom desempenho motor. 

No entanto, não se dá bem com muitos colegas. O aluno está a ser seguido 

pela proteção de menores. 

21 Rita 29-04-2000 
Aluna empenhada na generalidade das tarefas. Adquire comportamentos 

menos próprios para com os colegas, nomeadamente para com a Maria. 

22 
Rita 

Silva 
28-05-2000 

Aluna pouco empenhada. Sempre que pode, encosta-se para não realizar os 

exercícios propostos. Está sempre com a Beatriz Santos, quando não ficam no 

mesmo grupo de trabalho, está constantemente à procura da colega.  

23 Rodrigo 25-01-2000 

Aluno um pouco despassarado. Revela dificuldades na escrita e na 

compreensão dos exercícios. Apresenta muitas dificuldades na generalidade 

das matérias, e é muito descoordenado. O alunos, recusava-se a realizar aulas 

de Educação Física nos anos anteriores. Também apresenta excesso de peso.  

24 Sandra  28-05-2000 
Aluna empenhada e responsável. Revela uma boa atitude perante a disciplina. 

É um pouco reservada. 

25 Susana 16-07-2000 

É irmã gémea da Bárbara. Aluna muito conversadora, distraída, mas 

empenhada nas tarefas das aulas. Adquire com alguma facilidade 

comportamentos inapropriados, principalmente na presença do colega Pedro. 

A aluna revela ser um líder dentro da turma. 

26 Kelvin 06-07-1999 

Aluna que se empenha na generalidade das tarefas da aula. Contudo, tem uma 

fraca capacidade de atenção, dispersando com alguma facilidade. É um 

elemento desestabilizador para alguns colegas (e.g. Caramelo) 

Tabela 1 – Caracterização individual dos alunos 
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2.3 Prática desportiva, matérias e disciplinas preferidas 

Na tabela seguinte, estão expressas informações relativas aos alunos da turma:  

7º1ª Disciplinas 

preferidas 

Gosta 

de EF 

Matérias Atividade

s 

Extra. 

Tempos 

livres 
A.S.E. 

Nº Nome Mais gosta Menos gosta 

1 
Ana 

Carlota 
História Sim Ginástica Atletismo Ginástica AF e PC Não 

2 
Ana 

Carolina 
CNA; CFQ Sim Voleibol Ginástica Voleibol AF e PC B 

3 Andrea EF: OED Sim Atletismo Ginástica Voleibol 
AF; PC; 

estudar; e TV. 
Não 

4 Bárbara 
EV, Português e 

OED 
Sim JDC  Voleibol 

Estudar, ler, 

TV e tarefas 

domésticas 

B 

5 
Beatriz 

Matias 
FQ e Português Sim Atletismo Ginástica  Ler e TV B 

6 
Beatriz 

Santos 
FQ e Geografia Não Patinagem 

Ginástica e 

futebol 
 

TV, PC e 

amigos 
A 

7 
Diana 

Amaral 

Português e 

CNA 
Sim 

Patinagem e 

voleibol 
Ginástica Voleibol 

TV, AF e 

música 
Não 

8 
Diana 

Cunha 
EF Sim 

Atletismo e 

voleibol 

Basquetebol e 

futebol 
  B 

9 Fábio CNA Sim    AF (futebol) Não 

10 Gonçalo FQ e CNA Sim Futebol Basquetebol Natação AF (skate) Não 

11 Joana 

Inglês, 

Português, 

Francês e CNA 

Sim 
Badminton e 

voleibol 

Futebol e 

ginástica 
 

TV, ler, Ballet 

(AF) 
Não 

12 
João 

Silva 
FQ e Geografia Não Patinagem Futebol  

TV, Jogar e 

amigos 
Não 

13 
João 

Fonseca 
EF Sim Futebol Dança Futebol AF, PC Não 

14 Kevin  FQ Sim Futebol e voleibol  Voleibol PC e TV A 

15 Lucas  Não respondeu Sim 
Badminton e 

andebol 
  Jogos, TV B 

16 Mafalda 

Português, 

Matemática e 

História 

+/- Voleibol Atletismo 

Voleibol, 

Natação, 

teatro 

TV, estudar, 

Amigos 
Não 

17 
Margarid

a 
Matemática Sim Atletismo Futebol Natação AF Não 

18 Maria 
EF, FQ e 

História 
+/- Basquetebol Patinagem  AF Não 

19 Matilde EF, OED e EV Sim Ginástica futebol Ginástica 
AF, amigos, 

estudo 
Não 

20 Pedro 

EF,FQ, 

Matemática e 

Francês 

Sim JDC  
Futebol, 

teatro. 

AF, TV, 

estudar, PC e 

ler 

A 

21 Rita CNA +/- Voleibol  Ginástica 

Natação e 

conservat

ório 

Amigos, ler e 

TV 
Não 

22 
Rita 

Silva 
CNA Sim Basquetebol Ginástica   A 

23 Rodrigo História Sim Patinagem Ginástica   Não 

24 Sandra  Ciências Não Voleibol 
Ginástica e 

patinagem 
  Não 

25 Susana EF e Francês Sim JDC Dança Voleibol TV B 

26 Kelvin 
Inglês e 

Matemática 
Sim Futebol Dança Natação PC e TV Não 

Tabela 2 – Prática desportiva, matérias e disciplinas favoritas 
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De acordo com o que está expresso na tabela acima exposta, apresento o 

seguinte gráfico relativo ao número de alunos que afirma gostar da disciplina de 

Educação Física: 

 

 

 

Os resultados acima expostos demonstram que a grande maioria da turma gosta 

da disciplina, o que pode ser visto como uma potencialidade para desenvolver um bom 

trabalho com a turma. Contudo, cerca de 6 alunos revelam que ou não gostam da 

disciplina, ou que só gostam de algumas das matérias abordadas. Como tal, terei de 

conseguir cativar estes alunos para a prática de todas as matérias. 

Relativamente às preferências dos alunos, apresento os gráficos seguintes: 
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Gráfico 2 – Preferências em relação às matérias 

Gráfico 1 – Gosto pela disciplina de Educação Física 



 

7 
Professor Estagiário Diogo Álvares 

Como se pode verificar, a matéria favorita para a generalidade da turma é o 

voleibol, e aquela que gostam menos é a ginástica. Surge ainda o futebol, como uma 

matéria ambígua, dado que é matéria preferida para 6 alunos e a que menos gostam 

outros 6. Na sua maioria quem gosta desta matéria são os rapazes, e quem gosta menos 

são as raparigas, como tal terei de ter especial atenção na formação de grupos para esta 

matéria.  

 

 

De uma forma global, as disciplinas favoritas são a Físico-química, as Ciências 

da Natureza e a Educação Física. A disciplina que se destaca claramente pela negativa é 

a Matemática, dado que metade da turma a identifica como a disciplina onde têm mais 

dificuldades. Apesar destes resultados serem positivos, considero que poderiam ser mais 

favoráveis, dado que em 26 alunos apenas 7 nomearam a Educação Física como uma 

das suas disciplinas preferidas. Neste sentido, terei de trabalhar de forma a cativar e a 

motivar os alunos para a prática das matérias. 

Relativamente aos alunos que beneficiam de apoio social escolar, apresento o 

gráfico seguinte: 
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Gráfico 3 – Preferências em relação às disciplinas 
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Analisando o gráfico, verifica-se que da totalidade dos alunos 10 são 

beneficiários de A.S.E., 4 do escalão A e 6 do B. Apesar de não ser um dado 

extremamente relevante para as aulas de Educação Física, poderei caso surjam situações 

de “indisposição”, conversar com os alunos para averiguar se existe alguma situação de 

má nutrição derivada a problemas económicos.  

Todavia, nenhum aluno apresenta necessidades educativas especiais, no entanto 

o Rodrigo necessita de uma atenção especial, dado que em anos anteriores recusava-se a 

realizar as aulas práticas de Educação Física. Para além disso, revela dificuldades na 

escrita e compreensão dos exercícios. Neste sentido, apresenta muitas dificuldades na 

generalidade das matérias, assim como em todas as atividades que exijam o mínimo de 

coordenação motora. 

Relativamente ao estilo de vida dos alunos e à prática desportiva, apresento o 

gráfico seguinte: 
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Gráfico 4 – Beneficiários de A.S.E. 
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Analisando o gráfico, verifica-se que 18 alunos realizam algum tipo de atividade 

física de forma regular nos seus tempos livres. Neste sentido, 8 alunos provavelmente 

apresentam um estilo de vida sedentário pois não realizam qualquer atividade física ou 

prática desportiva para além das aulas de Educação Física. Na turma, 15 alunos 

praticam algum tipo de atividade física estruturada, 6 indicaram praticar voleibol, 4 

natação, 2 ginástica, 2 futebol e uma aluna pratica tanto voleibol no desporto escolar, 

como natação de forma recreativa. Contudo, pelo menos 4 alunos que praticam voleibol, 

não frequentam os treinos de forma assídua. Neste sentido, torna-se indispensável 

desenvolver um trabalho que promova nos alunos o gosto pela prática da atividade 

física e/ou desportiva, de forma a poder transmitir a importância e os benefícios da 

adoção de um estilo de vida ativo. 
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Gráfico 5 – Atividade física nos tempos livres 
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3. Planeamento anual 

3.1 Recursos temporais, espaciais e materiais 

O ano letivo teve início no dia 17 de setembro e terminará no dia 14 de Junho. A 

turma do 7º1ª tem aulas de Educação Física duas vezes por semana:  

 Duas aulas, num bloco de 90 minutos, 3ª feira das 13h50 até às 15h20;  

 Uma aula de 45 minutos, 6ª feira das 09h15 até às 10h00. 

 

Deste modo, tendo em conta as interrupções letivas e os feriados, estão previstas 

34 semanas de lecionação, a que correspondem 97 aulas. 

As instalações disponíveis, na escola EB 2,3 Gaspar Correia, para a lecionação 

da disciplina Educação Física vêm descritos no projeto curricular da disciplina, e 

dividem-se em três espaços distintos (G1, G2 e G3). 

Torna-se pertinente referir, que o espaço G1 e o espaço G2, são espaços que 

fazem parte integrante do mesmo pavilhão, e que o espaço G3 é um espaço exterior.  

 

Ilustração 1 – Pavilhão 
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Como se pode verificar na imagem, o espaço G1 corresponde a 1/3 do pavilhão, 

é o único espaço que possui material de ginástica e contém também 2 tabelas de 

basquetebol, uma baliza e disponibilidade para se montar uma rede de voleibol. O 

espaço G2 corresponde a 2/3 do pavilhão, é o espaço correspondente da cortina do G1 

até ao final do pavilhão, conta com 4 tabelas de basquetebol, uma baliza de futebol, e 

disponibilidade para se montarem 2 redes de voleibol.  

Contudo, no caso de se apresentarem condições atmosféricas adversas (e.g. 

chuva e/ou fraca visibilidade), a turma que está no espaço exterior desloca-se para um 

Ilustração 2 – Espaço G1 

Ilustração 3 – Espaço G2 
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espaço interior. Neste sentido, no caso de estarem 3 professores a lecionar em 

simultâneo, a turma que está no espaço G2, terá de ceder metade do seu espaço de aula, 

utilizando-se a segunda cortina evidenciada na ilustração 1, ficando assim cada 

professor com 1/3 do pavilhão à sua disposição. Como tal, sempre que detenha o espaço 

G2 ou o G3, terei de elaborar planos de aula alternativos para os dias em que se 

prevejam condições atmosféricas adversas. 

O professor que tem o espaço G3, em condições ditas normais, tem à sua 

disposição 3 espaços distintos: 

 Opção A: Um campo de futebol/andebol com uma pista de atletismo, 

tem como defeito o facto das balizas não possuírem redes, o que leva os 

alunos a não executarem os gestos técnicos de remate na sua plenitude; 

 Opção B: Um campo de basquetebol com um campo de voleibol 

anexado; 

 Opção C: Uma Pista de velocidade com uma caixa de salto, que não é 

usualmente utilizada para as aulas de Educação Física, dado que o piso é 

irregular e a caixa de areia não se encontra no melhor estado de 

conservação; 

 

 

 

Ilustração 4 – Espaço G3: Opção A 
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Ilustração 5 – Espaço G3: Opção B 

Ilustração 6 – Espaço G3: Opção C 
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 O sistema de rotação está estipulado no projeto curricular, onde se define que 

cada turma mantém os espaços para cada aula, por 2 semanas consecutivas, existindo 

assim 3 rotações que irão repetir-se sucessivamente ao longo do ano letivo. Assim 

sendo, de acordo com o que está definido, a turma do 7º1ª tem os seguintes espaços 

determinados ao longo dos 3 períodos: 

Rotações 

Aulas por semana Semanas 

3ª Feira 6ª Feira 
1º Período 2º Período 3º Período 

90´ 45´ 

A 

 
G3 G2 5 3,5 4 

B G1 G3 4 4 3 

C 

 
G2 G1 4 2,5 4 

 

De acordo com o calendário letivo 2012/2013, e tendo em conta o sistema de 

rotação dos espaços, acima evidenciado, apresento de seguida, o número de aulas 

previstas e a sua distribuição para o presente ano letivo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tabela 3 – Rotações espaciais 

Períodos 1º Período 2º Período 3º Período 

T
o
ta

l 
Duração 

(17 de Setembro – 

14 Dezembro) 

(3 de Janeiro – 

15 de Março) 

(2 de Abril – 14 

de Junho) 

Semanas 13 10 11 34 

Nº Total de 

Aulas 

Previstas 

37 28 32 97 

A
u

la
s 

p
o

r 
E

sp
a
ço

  

G1 

 

12 11 10 33 

 

G2 

 

13 8 12 33 

 

G3 

 

12 9 10 31 

Tabela 4 – Nº de aulas em cada espaço 
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O planeamento anual terá em consideração a polivalência dos espaços e as suas 

mais-valias. Assim sendo, apresento a seguinte tabela relativa à polivalência de cada 

espaço: 

Matérias G1 G2 
G3 

Opção A Opção B Opção C Interior 

Andebol ±   ±  ± 

Futebol ±   ±  ± 

Basquetebol ±     ± 

Voleibol ±  ±   ± 

Ginástica de Solo       

Ginástica de 

aparelhos 
      

Velocidade ± ±  ±  ± 

Lançamento do 

peso 
± ± ± ± ± ± 

Salto em altura       

Salto em 

comprimento 
      

Badminton ±     ± 

Dança ±     ± 

Luta      ± 

Orientação ±     ± 

Patinagem       

Ténis ± ± ± ±  ± 

Fitnessgram ±     ± 

Legenda 

 Reúne todas as condições para a lecionação da matéria. 

± 
Reúne condições para a lecionação da matéria, tendo 

contudo algumas condicionantes. 

 
Não reúne as condições adequadas para a lecionação da 

matéria. 

Para as aulas das sextas-feiras, fiquei com a disponibilidade de ocupar a 

totalidade do pavilhão, dado que sou o único professor a lecionar aquela hora. Todavia, 

irei realizar o planeamento conforme estipulado no roulement, para evitar que futuras 

atividades desenvolvidas nos tempos livres do pavilhão afetem o planeamento.  

No entanto, sempre que possível utilizarei o espaço disponível de forma a 

potencializar a aprendizagem dos alunos, respeitando contudo sempre os documentos 

oficiais pré-estabelecidos. 

Tabela 5 – Polivalência dos espaços 
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3.2 Decisões curriculares 

3.2.1 Atividades Físicas e desportivas 

3.2.1.1 Matérias 

As matérias a abordar no 7º ano, no presente ano letivo, estão definidas no 

projeto curricular de Educação Física. O departamento de Educação Física prevê que 

sejam lecionadas as matérias nucleares definidas nos programas nacionais de Educação 

Física e ainda que cada professor selecione as matérias alternativas que pretende 

trabalhar com a sua turma. Assim, as matérias a serem abordadas, pelo 7º1ª, serão as 

seguintes: 

Matérias nucleares:  

 Atividades Físicas e Desportivas: 

 Jogos desportivos coletivos: Futebol, basquetebol, voleibol e andebol; 

 Ginástica: Ginástica de solo e de aparelhos; 

 Atletismo: Lançamento do peso, salto em comprimento e em altura, corrida de 

velocidade e estafetas; 

 Patinagem: patinagem artística; 

 Raquetas: badminton; 

 Atividades Rítmicas Expressivas: 

 Dança: aeróbica. 

Matérias alternativas: 

 Atividades Físicas e Desportivas: 

 Desportos de combate: luta; 

 Raquetas: ténis; 

 Atividades de Exploração da Natureza: 

 Orientação. 

 

Relativamente às matérias nucleares, todas foram abordadas na 1ª etapa, com 

exceção da matéria de dança. No entanto, esta será abordada nas etapas seguintes, 

considero que a mesma é essencial para desenvolver a noção de ritmo e coordenação 

nos alunos. Esta será abordada na forma de aeróbica, nos aquecimentos das aulas, com o 

intuito de ser motivante e desafiante para os alunos.  
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De forma a garantir um maior ecletismo, e dado que possuo condições materiais 

e espaciais, irei abordar a luta, o ténis e a orientação. Como não possuo dados da turma 

em relação às mesmas, irei abordá-las ensinando todas as competências base. 

Optei por selecionar a matéria de luta devido às características da mesma. È uma 

matéria que promove contacto físico entre os alunos, potencializando assim a 

aproximação dos elementos da turma. Na abordagem da mesma, poderei utilizar jogos 

iniciais de cooperação que poderão criar um bom clima aluno-aluno, aluno-tarefa e 

aluno-professor.  

Relativamente à orientação, optei por lecioná-la de forma a desenvolver, nos 

alunos, competências como a capacidade de interpretar mapas e documentos, o que 

permite uma transversalidade com outras disciplinas, como a Geografia ou as Ciências 

da Natureza. Pretendo também com esta matéria desenvolver um trabalho lúdico que 

promova a socialização e cooperação entre os alunos e que lhes permita adquirir 

respeito e contacto com a natureza. 

No que diz respeito ao ténis, selecionei esta matéria devido aos alunos 

demonstrarem gosto pelos desportos de raqueta. Neste sentido, estas aulas serão muito 

motivantes para os mesmos, e penso que a maioria não terá outra oportunidade de 

contactar com esta matéria fora do contexto da escola. Contudo, só tenho ao meu dispor 

7 raquetas, como tal terei de ser cauteloso com as competências a desenvolver. 

Além das matérias supracitadas, poderei abordar o ultimate frisbee dada a sua 

vertente de cooperação e respeito mútuo. 
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3.2.1.2 Diagnóstico e prognóstico 

Como forma de ter um conhecimento sobre o nível geral da turma, e de cada 

aluno em particular, para posteriormente planear e adequar os objetivos das matérias à 

realidade de cada aluno da turma, foi realizada a avaliação inicial durante a 1ª etapa. 

Esta avaliação cumpriu com as orientações do protocolo de avaliação inicial, reajustado 

pelo núcleo de estágio do presente ano. 

A análise detalhada e descritiva, dos resultados obtidos, encontra-se no balanço 

da 1ª Etapa, sendo que, não se verifica a necessidade de retratar novamente toda essa 

informação, neste documento. Os alunos foram avaliados nas 3 áreas da Educação 

Física, área das Atividades Físicas, Área da Aptidão Física e Área dos Conhecimentos. 

Na avaliação diagnóstica, realizei uma diferenciação entre os alunos que 

demonstravam todas as competências de um dado nível e aqueles que apenas 

demonstravam parte delas. Assim, os alunos foram avaliados de acordo com os 

seguintes níveis: nível não introdutório (NI), parte do nível introdutório (PI), nível 

introdutório (I), parte do nível elementar (PE) e nível elementar (E).  

Considerei que, para que o aluno obtivesse o nível completo deveria demonstrar 

todas as competências desse mesmo nível, sendo que seria enquadrado em parte desse 

nível se apenas revelasse metade das mesmas. Caso demonstrasse menos de metade das 

competências de um nível, seria englobado no nível anterior. 

Relativamente ao prognóstico, devido ao facto da turma apresentar poucos 

hábitos e rotinas de trabalho, optei por ser pouco ambicioso no nível que cada aluno 

deverá alcançar, no final do ano letivo. Por norma, optei por prognosticar parte do nível 

seguinte, ao qual o aluno já se encontra, ou seja, se o aluno se encontrar em parte do 

nível introdutório o seu prognóstico será nível introdutório. Contudo, em alguns casos 

fui mais ambicioso, tendo em conta para isso o conhecimento prévio dos alunos. 

Na tabela seguinte são apresentados os resultados da avaliação inicial da área 

das atividades físicas e desportivas, com os respetivos níveis diagnosticados e 

prognosticados, para cada aluno, nas várias matérias. Num panorama geral da turma, 

está estipulada a percentagem de alunos da turma, diagnosticados e prognosticados, que 

não atinge o sucesso, para cada matéria, em relação aos objetivos estipulados para o 7º 

ano pelo departamento de Educação Física. 

Os valores a vermelho indicam que o aluno ainda não atinge o nível considerado 

de sucesso, para o seu ano de escolaridade. 
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7º1ª Jogos Desportivos Coletivos Ginástica Atletismo Raquetes 

Patinagem 

Nº Nome 
Futebol Basquetebol Voleibol Andebol Solo Aparelhos 

Salto em 

Comp. 

Salto em  

Altura 

Lançamento 

do Peso 
Badminton 

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

1 Ana Carlota PI I NI PI NI PI PI I E PA PE E I E I E NI PI NI PI I PE 

2 Ana Carolina NI I NI PI NI PI NI PI PI I PI I I E I E NI PI PI I NI PI 

3 Andrea NI I NI PI NI PI NI PI PI I I PE I E I E NI PI PI I NI PI 

4 Bárbara PI I NI I PI I PI I PE E PI I E PA E PA PI I PI I I PE 

5 Beatriz Matias NI PI NI PI NI PI NI PI PI I PI I I E I E PI I NI PI PI I 

6 Beatriz Santos NI PI NI PI NI PI NI PI PI I PI I I E I E NI PI NI PI NI PI 

7 Diana Amaral PI I NI I NI PI NI PI PI I PI I I E I E NI PI NI I PI I 

8 Diana Cunha PE E NI I NI PI NI PI PI I PI I I E I E NI PI PI I PI I 

9 Fábio PE E NI I NI PI PI I PI I I PE E PA E PA NI PI I PE PI I 

10 Gonçalo  I PE I PE NI PI I PE PE E I PE E PA E PA PI I I PE PI I 

11 Joana I PE NI I NI PI NI PI I PE PI I I E I E NI PI NI I I PE 

12 João Silva NI PI NI PI NI PI NI PI NI PI PI I I E I E NI PI I PE NI PI 

13 João Fonseca E E NI I NI PI PI I PI I I PE E PA E PA E PA I PE PI I 

14 Kevin Langa E E NI I NI PI I PE PI I PI I E PA PE E PI I I PE PI I 

15 Lucas Caramelo I PE NI I NI PI NI PI PI I PI I I E I E I PE I PE PI I 

16 Mafalda NI I NI I PE E PI I PI I PI I I E I E NI PI PI I NI PI 

17 Margarida  NI I NI I NI PI NI PI PI I PI I E PA I E NI PI PI I NI PI 

18 Maria PI I I PE PI I NI PI PI I PI I E PA I E E PA I PE PI I 

19 Matilde PI I NI PI PI I I PE PE E PI I E PA I E E PA PI I NI PI 

20 Pedro PE E NI I NI PI NI PI I PE I PE E PA E PA E PA I PE PI I 

21 Rita  PI I NI I PI I NI PI NI PI PI I E PA E PA NI PI PI I PI I 

22 Rita Silva PI I NI PI NI PI NI PI NI PI PI I I E I E NI PI NI PI PI I 

23 Rodrigo  NI PI NI PI NI PI NI PI NI PI NI PI I E I E NI PI NI PI PI I 

24 Sandra Silva PI I NI I NI PI PI I PI I PI I E PA I E NI PI PI I NI PI 

25 Susana PE E NI I PI I NI PI PE E I PE E PA E PA E PA I PE I PE 

26  Kelvin PE E NI I NI PI PI I PI I I PE E PA E PA I PE I PE PI I 

Sucesso no 7º Ano (DEF) PE PI PI PI I I PI/I I PI/I I PI 

% de alunos que não atinge o sucesso 

Nível Geral da Turma (D) 73 92 77 62 73 69 0 0 58 62 31 

Nível Geral da Turma (P) 54 0 0 0 15 3 0 0 0 23 0 

Tabela 6 – Diagnóstico e prognóstico das atividades físicas e desportivas 
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Convém destacar também que, em relação às matérias que serão lecionadas ao 

longo do ano letivo mas que não foram alvo de uma avaliação inicial, como é o caso do 

das estafetas no atletismo, da luta, da orientação e da dança, considerei que todos os 

alunos irão trabalhar o nível introdutório, sendo portanto este o nível prognosticado. 

Para uma análise mais pormenorizada dos resultados obtidos na avaliação inicial 

proponho que seja analisado o balanço da 1ª etapa, onde é feita uma abordagem mais 

exaustiva de cada uma das matérias e respetivos diagnósticos e prognósticos. 

 

3.2.2 Aptidão Física 

3.2.2.1 Diagnóstico e prognóstico 

A área da Aptidão Física também foi alvo de uma avaliação no decurso da 1ª 

etapa. Esta área, foi avaliada através da aplicação da bateria de testes do fitnessgram e 

da recolha de dados para avaliação da composição corporal (altura, peso, percentagem 

de massa gorda, percentagem de água, percentagem de massa muscular, massa óssea em 

quilogramas e o dispêndio energético médio predito).  

Os alunos foram avaliados de acordo com o quadro de referência do fitnessgram, 

e enquadrados dentro da zona saudável da aptidão física (ZSAF) ou fora da ZSAF. 

È importante referir que tanto no teste dos abdominais como no das extensões de 

braços, vários alunos demonstraram má execução técnica, o que poderá retirar 

fiabilidade e validade aos resultados alcançados. Algumas alunas, realizaram o teste de 

extensões de braços com os joelhos no chão, contudo os valores obtidos são 

considerados fora da ZSAF, foi somente uma estratégia para incluir todos os alunos na 

aula prática. 

Os valores que faltaram registar (FR) relativos à massa óssea, deveram-se a um 

lapso na interpretação dos resultados da balança. Os valores que estão assinalados com 

“erro” deveram-se a falha do equipamento.  

O prognóstico para esta área é de que todos os alunos consigam estar na ZSAF 

no maior número de testes possível, com especial incidência na aptidão aeróbia e na 

força média.  

À semelhança do que afirmei para as atividades físicas e desportivas, proponho 

que seja consultado o balanço da 1ª etapa para uma análise mais completa dos 

resultados apresentados em seguida: 
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7º 

1ª 
Nome 

Id
a

d
e
 (

a
n

o
s)

 

A
lt

u
r
a
 (

c
m

) 

P
e
so

 (
k

g
) 

IMC  
MG 

(%) 

 

H2O 

(%) 

 

M Musc 

(%) 

M Óssea 

(kg) 

Cal 

(Kcal) 

Aptidão 

Aeróbia 

(vaivém 20m) 

Força Flexibilidade 

S
u

p
e
r
i

o
r
 

M
é
d

ia
 

Extensão Tronco (cm) 

Ombro Senta e Alcança 

Nº Direito Esquerdo Direita (cm) Esquerda (cm) 

1 Ana Carlota 11 1.48 49.8 22,7 26.6 53.5 38.8 F.R. 1821 25 Não Fez 30 Não Fez 41 41 

2 Ana 12 1.60 51.8 20,2 21.6 57.1 39.9 F.R. 1870 33 6 33 26 S S 23 25 

3 Andrea 12 1.64 60.7 22,6 25.5 54.3 38.1 F.R. 1994 27 10 20 25 S S 19 22 

4 Bárbara 12 1.45 34.6 16,5 14.2 62.6 44.2 F.R. 1613 30 17 13 22 S S 27 23 

5 
Beatriz 

Matias 
11 158 53.2 21,3 23.6 55.7 39.4 F.R. 1889 18 1 17 15 N N 12 14 

6 Beatriz 12 153 61.8 26,4 31.2 50.1 36.5 F.R. 1980 19 6 (adaptado) 4 29 S S 26 29 

7 Diana 12 155 38.3 15,9 11.5 64.5 44.3 F.R. 1683 17 10 20 30 S S 12 13 

8 Diana Cunha 14 152 42.2 18,3 18.3 59.6 41.5 F.R. 1713 34 4 (joelhos) 10 23 S S 22 19 

9 Fábio 12 149 45.1 20,3 12.8 63.6 54.7 F.R. 1882 37 15 23 20 S S 18 16 

10 Gonçalo 11 148 31.2 14,2 erro erro erro erro erro 41 20 33 12 N N 16 14 

11 Joana 12 151 38.5 16,9 14.2 62.6 43.6 F.R. 1679 41 13 18 30 S S 22 19 

12 João Silva 12 159 49.3 19,5 11.2 64.8 53.9 F.R. 2043 20 10 13 29 S N 14 15 

13 João 12 134 24.8 13,8 erro erro erro erro erro 58 20 23 18 S S 25 21 

14 Kevin 11 160 44.9 17,5 5.6 68.8 57.2 F.R. 1974 47 6 23 17 S S 28 28 

15 Lucas 12 155 52.8 22,0 16.6 60.8 51.4 F.R. 2080 23 8 30 22 S S 13 11 

16 Mafalda 12 163 71.3 26,8 31.3 50.1 36.0 F.R. 2126 25 3  (joelhos) 6 23 S S 16 20 

17 Margarida 10 144 31.9 15,4 10.7 65.1 46.3 F.R. 1589 42 13 26 20 S S 21 19 

18 Maria 13 158 86.8 34,8 38.2 45.0 33.3 F.R. 2306 8 2 1 26 N N 15 11 

19 Matilde 11 156 52.2 21,4 24.1 55.3 39.4 F.R. 1871 32 18 18 25 S N 33 32 

20 Pedro 11 149 36.4 16,4 erro erro erro erro erro 54 20 20 19 S S 22 16 

21 Rita 12 158 47.7 19,1 19.6 58.6 40.9 F.R. 1813 37 11 9 21 S N 26 22 

22 Rita Silva 12 154 50.3 21,2 23.9 55.4 39.4 F.R. 1836 18 11(adaptado) 15 18 S S 31 27 

23 Rodrigo 12 156 F.R. 0,0 23.3 55.9 47.1 F.R. 2285 16 3 1 30 S S 19 19 

24 Sandra 12 154 48.7 20,5 22.7 56.3 39.9 F.R. 1816 F.R. 3 15 25 S N 23 23 

25 Susana 12 144 32.8 15,8 12.5 63.8 45.0 F.R. 1588 48 17 20 17 S S 25 23 

26 Kelvin 13 155 54.3 22,6 18.0 59.4 50.4 F.R. 2101 46 14 28 30 N S 27 26 

Tabela 7 – Diagnóstico da aptidão física e composição corporal 
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3.2.2.1.1 Aptidão aeróbia 

 

 
Teste Aptidão aeróbia – Vaivém 

Zona Saudável da 

Aptidão Física 
Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Alunas 

Ana Carlota 

Ana Carolina 

Andrea 

Bárbara 

Beatriz Matias 

Diana Cunha 

Joana 

Mafalda 

Margarida 

Matilde 

Rita 

Susana 

Beatriz Santos 

Diana Amaral 

Maria 

Rita Silva 

Sandra Silva 

Alunos 

Fábio 

Gonçalo 

João Fonseca 

Kevin 

Pedro 

Kelvin 

João Silva 

Lucas 

Rodrigo 

 

Total 18 7 1 

Relativamente à aptidão aeróbia, esta foi avaliada através do teste vaivém. 

 Como se pode conferir, 69% dos alunos encontra-se dentro da ZSAF, contudo 

um valor expressivo, 29%, ainda se encontram fora da ZSAF. Como tal, considero a 

aptidão aeróbia uma matéria a desenvolver ao longo de todo o ano. Para isso, devo 

69% 

27% 

4% 

Vaivém 

Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Tabela 8 – Avaliação inicial aptidão aeróbia 
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promover aulas intensas do ponto de vista cardiorrespiratório, de forma a desenvolver 

este parâmetro. 

Terei de ter especial atenção dos alunos como o Rodrigo, a Maria e a Diana 

Amaral, dado que estes alunos apresentam resultados bastante distantes do pretendido. 

Outra particularidade a ter em conta, é que a turma em geral não gosta de corrida de 

resistência. 

3.2.2.1.2 Aptidão muscular 

 
Teste Força média - Abdominais 

Zona Saudável da 

Aptidão Física 
Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Alunas 

Ana Carolina 

Andrea 

Beatriz Matias 

Diana Amaral 

Joana 

Margarida 

Matilde 

Susana 

Bárbara 

Beatriz Santos 

Diana Cunha 

Mafalda 

Maria 

Rita 

Rita Silva 

Sandra 

Ana Carlota 

Alunos 

Fábio 

Gonçalo 

João Fonseca 

Kevin 

Lucas 

Pedro 

João Silva 

Rodrigo 

Kelvin 

 

 

Total 14 11 1 

54% 
42% 

4% 

Abdominais 

Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Tabela 9 – Avaliação inicial força média 
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Relativamente à força média, esta foi avaliada através do teste dos abdominais 

do fitnessgram. 

No teste dos Abdominais verifica-se que quase metade da turma não se encontra 

na ZSAF. Neste sentido, é necessário praticar ao longo das aulas vários exercícios que 

promovam o desenvolvimento da força média. Terei de ter especial atenção na correção 

da execução do exercício para que os resultados obtidos possam ser analisados com 

fiabilidade recorrendo aos valores do Fitnessgram. Poderei também utilizar exercícios 

de correção postural, dado que vários alunos apresentam uma postura incorreta (e.g. 

cifoses acentuadas). 

 
Teste Força superior – Extensões de braços 

Zona Saudável da 

Aptidão Física 
Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Alunas 

Andrea 

Bárbara 

Diana Amaral 

Joana 

Margarida 

Matilde 

Rita 

Susana 

Ana Carolina 

Beatriz Matias 

Beatriz Santos 

Diana Cunha 

Mafalda 

Maria 

Rita Silva 

Sandra 

Ana Carlota 

Alunos 

Fábio 

Gonçalo 

João Silva 

João Fonseca 

Pedro 

Kelvin 

Kevin 

Lucas 

Rodrigo 

 

Total 14 11 1 

54% 
42% 

4% 

Extensões de braços 

Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Tabela 10 – Avaliação inicial força superior 
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Relativamente à força superior, esta foi avaliada através do teste das extensões 

de braços do fitnessgram. 

Neste teste, verificou-se que quase metade da turma não se encontra na ZSAF. 

Neste sentido, é necessário praticar ao longo das aulas vários exercícios que promovam 

o desenvolvimento da força superior. Os dados obtidos poderiam espelhar de uma forma 

mais negativa o nível da turma, isto se tivesse sido criterioso com a execução técnica. 

Neste sentido, terei de ter especial atenção na correção da execução técnica do exercício 

para que os resultados obtidos possam ser analisados com fiabilidade, e também para 

prevenir a ocorrência de possíveis lesões.  

Terei de utilizar estratégias de forma a promover o empenho no treino da força 

média, dado que muitas alunas contestaram a realização do mesmo. 

 
Teste Força e flexibilidade – Extensão do tronco 

Zona Saudável da 

Aptidão Física 
Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Alunos 

Ana Carlota 

Ana Carolina 

Andrea 

Beatriz Santos 

Diana Amaral 

Diana Cunha 

Joana  

João Silva 

Mafalda 

Maria 

Matilde 

Rodrigo 

Sandra 

Bárbara 

Beatriz Matias 

Fábio 

Gonçalo 

João Fonseca 

Kevin 

Lucas 

Margarida 

Pedro 

Rita 

Rita Silva 

Susana 

 

54% 

46% 

0% 

Extensão do tronco 

Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 
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Kelvin 

Total 14 12 0 

 

No teste da extensão do tronco é possível observar que 46% da turma se 

encontra fora da ZSAF. No seguimento do que foi expresso no teste dos abdominais, 

deverei realizar exercícios de força média e de correção postural, com uma componente 

de treino de flexibilidade, com o intuito de melhorar a aptidão física dos alunos. 

Constatei, que alguns alunos, apenas apresentam resultados dentro da ZSAF devido ao 

seu elevado perímetro abdominal, desvirtuando assim os resultados deste teste. 

Neste sentido, torna-se fundamental desenvolver um trabalho coerente e 

sistemático ao longo de todo o ano letivo para desenvolver a aptidão muscular de toda a 

turma. Poderei utilizar os aquecimentos, os retornos à calma e estações específicas de 

condição física para trabalhar os diversos parâmetros avaliados. 

 

  

Tabela 11 – Avaliação inicial força e flexibilidade: extensão do tronco 
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3.2.2.1.3 Flexibilidade  

 
Teste Flexibilidade – Senta e alcança 

Zona Saudável da 

Aptidão Física 
Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Alunas 

Ana Carlota 

Beatriz Santos 

Matilde 

Rita Silva 

Ana Carolina 

Andrea 

Bárbara 

Beatriz Matias 

Diana Amaral 

Diana Cunha 

Joana 

Mafalda 

Margarida 

Maria 

Rita 

Sandra 

Susana 

 

Alunos 

João Fonseca 

Kevin 

Kelvin 

Fábio 

Gonçalo 

João Silva 

Lucas 

Pedro 

Rodrigo 

 

Total 7 19 0 

Dos vários três testes de aptidão física aplicados, este foi aquele em que os 

resultados obtidos foram mais negativos. Cerca de 73% dos alunos encontram-se fora da 

ZSAF, o que evidencia a necessidade de se desenvolver a flexibilidade ao longo da 

27% 

73% 

0% 
Senta e alcança 

Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Tabela 12 – Avaliação inicial flexibilidade: senta e alcança 
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generalidade das aulas. No entanto, penso que será difícil promover o desenvolvimento 

desta, dado que o seu treino pode ser doloroso e incómodo. 

Torna-se importante referir, que apenas considero os alunos dentro da ZSAF, 

quando os mesmos apresentam resultados positivos para as duas pernas. 

 
Teste Flexibilidade – Ombros 

Zona Saudável da 

Aptidão Física 
Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Alunos 

Ana Carolina 

Andrea 

Bárbara 

Beatriz Santos 

Diana Amaral 

Diana Cunha 

Fábio 

Joana 

João Fonseca 

Kevin 

Lucas 

Mafalda 

Margarida 

Pedro 

Rita Silva 

Rodrigo 

Susana 

Beatriz Matias 

Gonçalo 

João Silva 

Maria 

Matilde 

Rita 

Sandra 

Kelvin 

Ana Carlota 

Total 17 8 1 

 

No teste da flexibilidade de ombros, cerca de 65% da turma encontra-se dentro 

da ZSAF. Apesar de ser um valor expressivo, considero que uma parte considerável de 

65% 

31% 

4% 

Ombros 

Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Tabela 13 – Avaliação inicial flexibilidade: ombros 
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alunos, 31%, ainda se encontra fora da ZSAF, o que indica que ainda existe trabalho a 

desenvolver. 

Torna-se importante referir, que apenas considero os alunos dentro da ZSAF, 

quando os mesmos apresentam resultados positivos para os dois ombros. 

Considero fundamental desenvolver um trabalho ao longo de todo o ano letivo 

para desenvolver essencialmente a flexibilidade dos membros inferiores, dados os 

resultados referidos anteriormente. Como tal, sempre que utilizarei um retorno à calma 

com recurso a alongamentos, incidirei principalmente nos alongamentos dos membros 

inferiores, tendo sempre atenção à correta execução dos mesmos. 
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3.2.2.1.4 Composição corporal 

 
Teste Composição Corporal - IMC 

Zona Saudável da 

Aptidão Física 
Dentro ZSAF 

Fora ZSAF 

Não realizou Acima 

(excesso de peso) 

Abaixo 

(magreza) 

Alunas 

Ana Carlota 

Ana Carolina 

Andrea 

Beatriz Matias 

Diana Cunha 

Joana 

Matilde 

Rita 

Rita Silva 

Sandra 

Beatriz Santos 

Mafalda 

Maria 

Bárbara 

Diana Amaral 

Margarida 

Susana 

 

Alunos 

Fábio 

João Silva 

Kevin 

Lucas 

Pedro 

Kelvin 

Rodrigo 
Gonçalo 

João Fonseca 
 

Total 16 
4 6 

0 
10 

Relativamente aos valores do índice de massa corporal (IMC) verifica-se que 

62% da turma está dentro da ZSAF e 38% encontra-se fora da ZSAF.  

No entanto, não considero relevantes os resultados dos alunos que se encontram 

abaixo (magreza) dos limites da ZSAF. Como tal, apenas deverei focar a atenção nos 

alunos que se encontram acima desse limite, ou seja, na Beatriz Santos, na Mafalda, na 

62% 15% 

23% 

0% 

IMC 

Dentro ZSAF Fora ZSAF (excesso) Fora ZSAF (magreza) Não realizou 

Tabela 14 – Avaliação inicial IMC 
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Maria e no Rodrigo, que apresentam excesso de peso e/ou obesidade. Adequando 

exercícios, e acompanhando com especial enfoque a sua evolução. 

 
Teste Composição Corporal - % Massa gorda 

Zona Saudável da 

Aptidão Física 
Dentro ZSAF 

Fora ZSAF 
Erro do 

aparelho 
Acima 

(excesso de peso) 

Abaixo 

(magreza) 

Alunas 

Ana Carlota 

Ana Carolina 

Andrea 

Beatriz Matias 

Beatriz Santos 

Diana Cunha 

Mafalda 

Matilde 

Rita 

Rita Silva 

Sandra 

Maria 

Bárbara 

Diana Amaral 

Joana 

Margarida 

Susana 

 

Alunos 

Fábio 

João Silva 

Lucas 

Rodrigo 

 Kelvin 

 Kevin 

Gonçalo 

João Fonseca 

Pedro 

Total 16 
1 6 

3 
7 

 

Relativamente aos valores da percentagem de massa gorda, verifica-se que 62% 

da turma está dentro da ZSAP e que 34% encontra-se fora da ZSAF. Sendo que os 

62% 

4% 

23% 

11% 

% Massa Gorda 

Dentro ZSAF Fora ZSAF (excesso) Fora ZSAF (magreza) Erro do aparelho 

Tabela 15 – Avaliação inicial % MG 
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restantes não podem ser contabilizados, dado que, não conseguiram obter uma leitura 

deste parâmetro pelo aparelho. 

No entanto, não considero relevantes os resultados dos alunos que se encontram 

abaixo (magreza) dos limites da ZSAF. Como tal, apenas deverei focar a atenção nos 

alunos que se encontram acima desse limite, ou seja, na Maria, onde os resultados 

obtidos revelam que a mesma sofre de obesidade. 

É importante referir, que estes dados foram retirados em condições que não eram 

as ideais. Os alunos não se encontravam em jejum, provavelmente alguns já teriam 

realizado esforços físicos imediatamente antes da aula. Contudo, um cruzamento destes 

resultados com os valores de IMC, só vem demonstrar que o caso mais preocupante é o 

da Maria, cujo 40% do seu peso corporal deve-se à massa gorda. Neste sentido, sinalizei 

a aluna para participar no programa de ensino para a saúde (PES) desenvolvido pelo 

departamento de educação física do agrupamento de escolas da portela e moscavide e 

adequarei estratégias para que a aluna consiga melhorar este parâmetro (e.g. 

acompanhar a aluna na realização de trabalhos relativos aos estilos de vida saudáveis, e 

adequar a intensidade dos exercícios propostos). 
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3.2.3 Conhecimentos 

3.2.3.1 Diagnóstico e prognóstico 

A área dos Conhecimentos foi avaliada através de um questionário. Esse 

pretendia recolher informações sobre os alunos, nomeadamente sobre os seus estilos de 

vida, a sua alimentação, higiene, quantidade de atividade física, práticas desportivas e as 

suas expectativas e importância atribuída à disciplina de Educação Física. 

Ao analisar as respostas, pude constatar que a maior parte dos alunos não sabem 

definir e/ou diferenciar conceitos como atividade física, desporto e Educação Física.  

A maior parte, não sabe explicar o que engloba um estilo de vida saudável., e os 

que sabem, não conseguem justificar porque razão a atividade física contribui para um 

estilo de vida saudável. A maioria dos alunos apresenta hábitos alimentares 

inadequados, e não sabem o que poderiam alterar para melhorar os mesmos. 

Neste sentido, deverei desenvolver um trabalho sistemático ao longo do ano, 

sobre as temática relacionadas com os estilos de vida saudável. 



 

3.3 Decisões de planeamento 

3.3.1 Critérios de planificação 

Para elaborar a planificação e a calendarização das matérias a trabalhar ao longo 

do ano letivo serão utilizados os seguintes critérios: 

 Modelo por Etapas; 

 Calendário letivo e suas interrupções; 

 Resultados da avaliação inicial (diagnóstico e prognóstico); 

 Matérias prioritárias e restantes matérias; 

 Rotação dos espaços – “Roulement”; 

 Polivalência dos espaços;  

 Aulas politemáticas; 

 Plano anual de atividades: atividade interna - de acordo com a atividade, dar 

maior enfase às matérias nas aulas próximas (e.g. resistência no caso do corta-

mato). 

 Preferência dos alunos; 

 Trabalho de condição física (ao longo do ano letivo); 

 Elaboração de planos de aula alternativos tendo em consideração as condições 

climatéricas e possíveis alterações de espaço de aula (do espaço exterior para 

metade do espaço G2). 

3.3.2 Organização e estruturação do ano letivo 

3.3.2.1 Estruturação das etapas 

O planeamento de todo o ano letivo, conforme já foi referido, será realizado de 

acordo com o modelo por etapas, períodos mais reduzidos de tempo que facilitam a 

organização do processo de ensino-aprendizagem. 

Serão definidas as seguintes etapas para a turma do 7º 1ª: 

 1ª Etapa – Avaliação inicial: 18 de setembro a 26 de outubro; 

 2ª Etapa – Recuperação e aprendizagem: 30 de outubro a 14 de dezembro; 

 3ª Etapa – Aprendizagem e desenvolvimento: 4 de janeiro a 15 de março; 

 4ª Etapa – Desenvolvimento e consolidação: 2 de abril a 14 de junho. 

A organização e duração das etapas e a sua distribuição ao longo do ano baseou-

se nos objetivos de cada uma, razão pela qual optei pela definição de 4 etapas. O 

calendário letivo também foi tido em consideração e por isso procurei que o término de 
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cada etapa coincidisse com o final de um período letivo. Todas as etapas, iniciam-se 

com uma unidade de ensino de revisão, para que no recomeço das aulas os alunos 

possam rever os conteúdos abordados na etapa anterior e também recuperar a sua 

aptidão física. No final de cada etapa, será realizada uma unidade de ensino destinada à 

avaliação e recuperação das matérias onde os alunos apresentaram maiores dificuldades.  

A 1ª etapa, a avaliação inicial, já decorreu e os seus resultados já foram 

apresentados neste plano anual assim como no balanço da mesma. 

A 2ª Etapa será uma etapa de curta duração, composta por 3 unidades de ensino. 

Como o nível apresentado pela turma na avaliação inicial, na grande maioria das 

matérias, se encontra bastante abaixo do nível considerado de sucesso pelo 

departamento de Educação Física, optei por realizar uma etapa de curta duração 

vocacionada para a recuperação e aprendizagem dos gestos técnicos e competências 

base das diversas matérias. Importa referir que todas as matérias abordadas nesta etapa 

são as que foram consideradas como prioritárias. O término desta etapa irá coincidir 

com o final do 1º período. 

A 3ª etapa, de Aprendizagem e desenvolvimento, será mais longa que a 2ª e será 

constituída por 5 unidades de ensino. Será a etapa correspondente ao 2º período. O 

objetivo desta etapa será de permitir a aprendizagem e o desenvolvimento das 

competências, tanto das matérias que já foram abordadas nas etapas anteriores, como 

das matérias alternativas a introduzir. Dessa maneira vão ser trabalhados os conteúdos 

que permitam aos alunos aproximarem-se do nível prognosticado para cada um deles. 

A 4ª e última etapa será de desenvolvimento e consolidação, para permitir 

consolidar as competências aprendidas e desenvolvidas ao longo de todo o ano letivo e 

culminará com a avaliação sumativa final. Será constituída por 5 unidades de ensino.  

As decisões referentes a cada etapa como os estilos de ensino a utilizar, os 

objetivos específicos para as diferentes matérias, a formação de grupos ou as estratégias 

de organização das aulas serão abordadas em pormenor no plano de cada uma delas. 

A justificação para a divisão do ano em etapas é a de tornar o processo de ensino 

aprendizagem mais produtivo, uma vez que permite a estipulação de objetivos de médio 

prazo e obriga à realização de balanços no final de cada etapa. 

Em seguida é apresentada uma tabela referente à organização e distribuição das 

etapas, unidades de ensino e respetivas aulas e matérias a abordar ao longo do ano 

letivo.



 
Períodos 1º Período 2º Período 3º Período Ano 

Etapas 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 

T
o

ta
l 

Avaliação 

inicial T
o

ta
l 

Recuperação e 

Aprendizagem T
o

ta
l 

Aprendizagem e Desenvolvimento 

T
o

ta
l 

Desenvolvimento e Consolidação 

T
o

ta
l 

Unidades de Ensino 

1ª  

1 

1ª 2ª 3ª 

3 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

5 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

5 14 (18 set – 

26 out) 

(30 out – 

09 nov) 

(13 nov 

– 23 
nov)  

(27 nov 

– 14 
dez) 

(4 jan – 

11 jan) 

(15 jan – 

25 jan) 

(29 jan – 

15 fev) 

(19 fev – 

01 mar) 

(05 mar 

– 15 
mar) 

(02 abr – 

12 abr) 

(16 abr – 

26 abr) 

(30 abr – 

10 mai) 

(14 mai 

– 24 
mai) 

(28 mai 

– 14 jun) 

Semanas 6 semanas 6 
2 

semanas  

2 

semanas 

3 

semanas 
7 

1,5 

semanas 

2 

semanas 

2,5 

semanas 

2 

semanas 

2 

semanas 
10 

2 

semanas 

2 

semanas 

2 

semanas 

2 

semanas 

3 

semanas 
11 

34 

Nº Aulas 17 17 6 5 9 20 4 6 7 6 5 28 6 6 6 6 8 32 97 

Espaço 

G1 6 6  - 4 2 6   -  4 3 - 4 11 2 - 4 2 2 10 33 

G2 6 6 2   -  5 7 2   -  4 2   -  8 4 2 - 4 1 13 33 

G3 5 5 4 1 2 7 2 2  -  4 1 9   -  4 2 - 5 10 31 

N
ú

m
e
ro

 d
e 

a
u

la
s 

p
o
r
 m

a
té

r
ia

 

Futebol 3 3  - 1 2 3 1  -   -    -  5 6  -   -  2  -  2 4 16 

Basquetebol 5 5 6 - 2 8 2  -  4   -  5 11  -  4  -   -  4 8 32 

Voleibol 5 5 5 -  -  5 2  -   -  2 5 9  -   -  4 4  -  8 27 

Andebol 4 4  - 1 2 3 1  -   -  6   -  7  -  4  -  4 - 8 22 

G. Solo 2 2  - 4 2 6  -   -  3   -   -  3 2  -   -  2 - 4 15 

G. Aparelhos 2 2  - 4 2 6  -   -  3   -   -  3 2  -   -  2  -  4 15 

L. Peso 2 2  -  - 4 4  -   -   -  2  -  2  -   -   -  -  5 5 13 

Altura 2 2  - - 2 2  -   -   -  4  -  4  -   -   -  2 1 3 11 

Velocidade e 

estafetas 
3 3  -  -  -  -  -  2  -  4  -  6  -   -  2 4 4 10 19 

Comprimento 2 2  -  -  -   -   -    -  4 4  -  8  -  2  -   -  1 3 13 

Patinagem 2 2  -  -  -   -   -  4   -    -   -  4 4  -   -   -   -  4 10 

Badminton 4 4 5  - 4 9  -   -  4  -    -  4 6  -   -   -  - 6 23 

Ténis - -  -  -  -  -   -   -  3  -    -  3  -   -   -   -  2 2 5 

Orientação - -  -  -  -  -   -  2  -   -    -  2  -  2  -  -  -  2 4 

Luta - -  -  -  -  -   -  4  -   -    -  4  -   -  4  -  - 4 8 

Dança - -  - -  -  -   -   -   -  2  -  2 2  -   -   -  1 3 5 

Nº de aulas Fitnessgram 7 7 -  - 3 3 1  -    -   -  3 4 1 - - - 2 3 17 

Atividades do DEF 

Corta-Mato 

  

16 nov   

          

  

    

  

    

  

  

  

Compal Air 

(basquetebol) 

  

13 dez 

Megas (atletismo) 

  

13 mar 

Ginástica 13 mar 

Tribola 
14 e 15 

mar 

Badminton 

  

17 abr 

Pentatlo 

  

7 Jun 

Maratona de 

voleibol 
7 Jun 

Atividades do núcleo Gaspar a rematar 12 dez   

Tabela 16 – Planeamento Anual do 7º1ª – Estruturação das Etapas 



 

3.3.2.2 Estruturação das unidades de ensino 

Ao longo do ano letivo serão 14 as unidades de ensino definidas, distribuídas 

pelas diferentes etapas: uma unidade de ensino na 1ª etapa, 3 na 2ª, 5 na 3ª e 4ª etapas.  

Todas as etapas, à exceção da 1ª, iniciam-se com uma unidade de ensino de 

revisão, para que no recomeço das aulas os alunos possam rever os conteúdos 

abordados na etapa anterior e também recuperar a sua aptidão física. No final de cada 

etapa, será realizada uma unidade de ensino destinada à avaliação e recuperação das 

matérias onde os alunos apresentaram maiores dificuldades. Na 1ª e última unidades de 

ensino de cada período, será, pelo menos, efetuado o teste do vaivém da bateria de testes 

do fitnessgram, com o intuito de verificar a evolução dos alunos ao longo do ano. Tenho 

o objetivo, de perceber o impacto que as pausas letivas terão na aptidão física dos meus 

alunos. Poderei assim verificar, se o trabalho desenvolvido nas aulas tem algum efeito 

na aptidão física dos mesmos. No inicio do 2º e 3º períodos, serão entregues os 

relatórios do fitnessgram, de forma a que os alunos possam ter conhecimento dos seus 

resultados e ter acesso a conselhos para melhorarem os mesmos. 

As unidades de ensino seguirão o roulement estabelecido, o que me permitirá 

criar um conjunto de aulas com objetivos e estrutura organizativa idênticos. Cada uma 

delas terá em média 6 aulas, com objetivos respeitantes a mais do que uma matéria da 

área das atividades físicas e grupos de trabalho formados de acordo com as estratégias 

pedagógicas definidas para a mesma. Estes conjuntos de aulas, de estrutura e objetivos 

semelhantes, constituir-se-ão como pequenos ciclos de aprendizagem com objetivos 

próprios (de curto prazo), mas convergentes em relação aos objetivos estipulados para 

cada etapa (médio prazo) e final de ano (longo prazo). 

Torna-se importante referir, que se procurou que as matérias da área das 

atividades físicas a abordar em determinadas unidades de ensino fossem 

correspondentes com as atividades desenvolvidas tanto pelo departamento como pelo 

núcleo de estágio, nesse período de tempo. 

Outro dado importante a referir, é de que esta organização das unidades de 

ensino, visa que não seja necessária a elaboração de planos de aula exaustivos. Como 

tal, a partir do final da 2ª unidade de ensino da 2ª etapa, prevejo deixar de utilizar planos 

de aula muito elaborados. 

.Em seguida, são apresentadas as tabelas referentes às unidades de ensino de 

todo o ano letivo, com as matérias previstas abordar em todas as aulas de cada uma, 

assim como o espaço para onde estão previstas.  
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Implementado 
Plano de etapa da avaliação inicial - 7º1ª 

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 

Data 18-Set 21-Set 25-Set 28-Set 02-Out 05-Out 09-Out 12-Out 16-Out 19-Out 23-Out 26-Out 

Aula 1 e 2 3 4 e 5 6 7 e 8 

F
er

ia
d

o
 

9 e 10 11 12 e 13 14 15 e 16 17 

Espaço G2 G2 G3 G2 G1 G1 G3 G2 G1 G2 G1 

Futebol                       

Andebol                       

Basquetebol                       

Voleibol                       

Ginástica de solo                       

Ginástica de aparelhos                       

Patinagem                       

Salto em altura                       

Lançamento do Peso                         

Velocidade e resistência                       

Salto em Comprimento                       

Badminton                       

Vaivém                       

Extensões de braços                       

Abdominais                       

Senta e alcança                       

Extensões do tronco                       

Flexibilidade de ombros                       

Dados antropométricos                       

Conhecimentos                       

Teste sociométrico                       

Testes de autoconceito                       

Tabela 17 – Planeamento da 1ª Etapa – Unidade de Ensino de Avaliação Inicial 
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Projetado 

Plano da etapa de Recuperação e Aprendizagem - 7º1ª 

semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 

Unidade de Ensino 1ª 2ª 3ª 

Data 30-Out 02-Nov 06-Nov 09-Nov 13-Nov 16-Nov 20-Nov 23-Nov 27-Nov 30-Nov 04-Dez 07-Dez 11-Dez 14-Dez 

Aula 18 e 19 20 21 e 22 23 24 e 25 

C
o
rt

a
-M

a
to

 

26 e 27 28 29 e 30 31 32 e 33 34 35 e 36 37 

Espaço G3 G2 G3 G2 G1 G1 G3 G2 G1 G2 G1 G3 G2 

Futebol 
             

Andebol 
             

Basquetebol 
             

Voleibol 
             

Ginástica de solo 
             

Ginástica de aparelhos 
             

Patinagem 
             

Salto em altura 
             

Lançamento do Peso 
             

Velocidade e resistência 
             

Salto em Comprimento 
             

Badminton 
             

Aptidão Física 
           

F.G. F.G. 

Conhecimentos 
             

Tabela 18 – Planeamento da 2ª Etapa – Estruturação das Unidades de Ensino 
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Projetado 
Plano da etapa de Aprendizagem e Desenvolvimento - 7º1ª 

semana 14 semana 15 semana 16 semana 17 semana 18 semana 19 semana 20 semana 21 semana 22 semana 23 semana 24 

Unidade de Ensino 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Data 01-Jan 04-Jan 
08-

Jan 
11-Jan 

15-

Jan 
18-Jan 

22-

Jan 
25-Jan 

29-

Jan 
01-Fev 

05-

Fev 
08-Fev 12-Fev 15-Fev 

19-

Fev 
22-Fev 

26-

Fev 
01-Mar 

05-

Fev 

08-

Mar 
12-Mar 15-Mar 

Aula 
F

er
ia

s 
37 

38 e 

39 
40 

41 e 

42 

4
3
 

44 e 

45 
46 

47 e 

48 
49 

50 e 

51 

5
2
 

C
a
rn

a
v
a
l 

53 
54 e 

55 
56 

57 e 

58 
59 

60 e 

61 
62 63 e 64 

T
ri

b
o
la

 

Espaço G2 G3 G2 G1 G3 G1 G3 G2 G1 G2 G1 G1 G3 G2 G3 G2 G1 G3 G1 

Futebol 
    

 

     

 

        

Andebol 
    

 

     

 

        

Basquetebol 
    

 

     

 

        

Voleibol 
    

 

     

 

        

Ginástica de solo 
    

 

     

 

        

Ginástica de 

aparelhos     

 

     

 

        

Patinagem 
    

 

     

 

        

Salto em altura 
    

 

     

 

        

Lançamento do Peso 
    

 

     

 

        

Velocidade e 

resistência     

 

     

 

        

Salto em 

Comprimento     

 

     

 

        

Badminton 
      

 

        
 

            

Luta 
      

 

        

 

            

Ténis 
      

 

        

 

            

Dança 
      

 

        

 

            

Orientação 
      

 

        

 

            

Aptidão Física FG 
   

 

     

 

      
FG FG 

Conhecimentos 
    

 

     

 

        

Tabela 19 – Planeamento da 3ª Etapa – Estruturação das Unidades de Ensino 
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Projetado 
Plano da etapa de Desenvolvimento e Consolidação - 7º1ª 

semana 25 semana 26 semana 27 semana 28 semana 29 semana 30 semana 31 semana 32 semana 33 semana 34 semana 35 

Unidade de Ensino 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Data 02-Abr 05-Abr 09-Abr 12-Abr 
16-

Abr 
19-Abr 

23-

Abr 
26-Abr 

30-

Abr 
03-Mai 

07-

Mai 
10-Mai 

14-

Mai 
17-Mai 

21-

Mai 
24-Mai 

28-

Mai 
31-Mai 

04-

Jun 
07-Jun 

11-

Jun 
14-Jun 

Aula 65 e 66 67 68 e 69 70 
71 e 

72 
73 

74 e 

75 
76 

77 e 

78 
79 

80 e 

81 
82 

83 e 

84 
85 

86 e 

87 
88 

89 e 

90 
91 

92 e 

93 

P
en

ta
tl

o
 e

 m
a

ra
to

n
a
 d

e 
v
o
le

ib
o
l 

94 e 

95 
96 

Espaço G2 G1 G2 G1 G3 G2 G3 G2 G1 G3 G1 G3 G2 G1 G2 G1 G3 G2 G3 G1 G3 

Futebol  

    

 

               

B
a
la

n
ço

 d
o
 a

n
o
 

Andebol  

    

 

               

Basquetebol  

    

 

               

Voleibol  

    

 

               

Ginástica de solo  

    

 

               
Ginástica de 

aparelhos 

 

    

 

               

Patinagem  

    

 

               

Salto em altura  

    

 

               
Lançamento do 

Peso 

 

    

 

               

Velocidade e 

estafetas 

 

    

 

               

Salto em 

Comprimento 

 

    

 

               

Badminton  

     

 

                      

Luta  

      

 

                  

Ténis  

      

 

                      

Dança  

      

 

                      

Orientação  

    

 

               

Aptidão Física  

    

 

             
FG 

Conhecimentos  

    

 

              

Tabela 20 – Planeamento da 4ª Etapa – Estruturação das Unidades de Ensino 
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3.3.2.3 Estruturação das aulas 

A estrutura tipo que irei adotar para a maioria das aulas de EF é composta por 3 

partes: parte inicial (instrução inicial e aquecimento), parte principal (exercícios 

direcionados para os objetivos da aula) e parte final (alongamentos e balanço da sessão). 

Relativamente à parte inicial, devido às características da turma, irei procurar 

sempre realizar uma instrução inicial muito breve pois os alunos vêm geralmente muito 

agitados e a grande maioria da informação transmitida neste momento não é retida. A 

preocupação a ter nesta parte inicial é apenas a realização do registo das presenças e 

referir quais as matérias a abordar na sessão. Os objetivos serão enunciados apenas 

antes de cada tarefa, na parte principal. O aquecimento deverá ser um aquecimento 

geral, em que o ritmo e as tarefas dos exercícios deverão ser definidos por mim, 

progressivamente irei estipular tarefas desta natureza para os alunos, para que os 

mesmos vão adquirindo autonomia.  

Entendo que este momento de aquecimento é fundamental para dispor os alunos 

para a prática e para garantir a concentração necessária de forma a que a aula possa 

decorrer de forma tranquila e criando condições para que os seus objetivos possam ser 

alcançados. 

A parte principal deverá ser composta por situações de exercícios de diferentes 

matérias. Os exercícios propostos deverão ser intensos, diferenciados e que tenham em 

consideração o nível de desempenho dos alunos de modo a não criar situações de 

desmotivação que levam à indisciplina. Em relação às transições, devem ser criadas 

rotinas que permitam a autonomia da turma na arrumação, montagem do material e 

deslocações, estas rotinas permitirão a redução dos comportamentos de desvio típicos 

destas situações. Terei de conseguir estabelecer um equilíbrio entre o número de tarefas 

propostas e a duração das mesmas. Muitos exercícios correspondem a muitas transições, 

poucos exercícios leva a que os alunos passem muito tempo numa mesma tarefa com 

tendência para adquirirem comportamentos de desvio. Terei de estabelecer estratégias 

para criar paragens e momentos de reconcentração de forma periódica (e.g. de 7 em 7 

minutos). 

Na parte final, serão feitos os alongamentos e um balanço da sessão focando os 

objetivos e gestos técnicos abordados, frequentemente antecedido de um trabalho de 

condição física. Esta fase final servirá ainda para usar em algumas aulas o 

questionamento aos alunos e para focar os comportamentos adequados dessa mesma 

aula, promovendo-os junto da turma. 
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3.3.3 Matérias prioritárias e não-prioritárias 

As matérias consideradas prioritárias para a turma do 7º 1ª são: o futebol, o 

voleibol, o basquetebol, o andebol, a ginástica de solo e a de aparelhos e o badminton. 

O critério utilizado para a seleção das matérias foi a distância do nível geral da turma 

em relação ao nível considerado de sucesso para o 7º ano de escolaridade, pelo 

departamento de educação física. 

Ao nível da aptidão física, considero prioritário o desenvolvimento da aptidão 

aeróbia, da força média e superior. 

À semelhança do que já declarei para dados anteriores, proponho que seja 

consultado o balanço da 1ª etapa para uma análise mais aprofundada das decisões aqui 

manifestadas. 
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4. Objetivos gerais 

Quando se pensa na profissão de professor de Educação Física, acedemos quase 

que automaticamente a uma imagem de diversas modalidades (matérias). Contudo, após 

finalizar esta etapa, verifico que a primeira imagem que me deveria ocorrer seria a de 

um Professor, e a meu ver, inerente à profissão de professor está a de educador por 

excelência. Com o 7º1ª tenho claramente a necessidade de ser muito professor, e como 

tal senti a necessidade de criar objetivos mais gerais para a turma. 

Neste sentido, antes de definir quais os objetivos gerais a alcançar na disciplina, 

definidos no projeto curricular de Educação Física de acordo com os programas 

nacionais, penso que seja importante definir outros objetivos gerais, estes relativos à 

forma de estar. Assim, os alunos deverão: 

 Saber entrar num espaço de aula de forma ordeira, sem correr ou gritar e 

encaminhando-se para o local de reunião definido; 

 Saber estar na aula, dirigindo-se ao professor e colegas de forma 

educada, prestando atenção e escutando quando o professor fala; 

 Conhecer e cumprir as regras de higiene básicas, alterando os hábitos 

demonstrados até então; 

 Saber sair da sala de aula de forma serena e disciplinada, respeitando os 

colegas, professores, funcionários e material; 

 

Relativamente aos objetivos gerais da disciplina comuns a todas as áreas 

definidos para a turma, estes estão de acordo com aqueles enunciados nos programas 

nacionais de Educação Física. Assim sendo, os alunos deverão: 

 Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e 

do grupo: 

 Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus 

companheiros, quer no papel de parceiros quer no de adversários; 

 Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de 

aperfeiçoamento próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 

por eles; 

 Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com 

oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação 

própria e do(s) outro(s); 



 

45 
Professor Estagiário Diogo Álvares 

 Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, 

escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na 

atividade da turma; 

 Apresentar iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 

atividade individual e do grupo, considerando também as que são apresentadas pelos 

companheiros com interesse e objetividade; 

 Assumir compromissos e responsabilidades de organização e preparação 

das atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as tarefas 

inerentes; 

 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 

aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, 

etc; 

 Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura 

Física, compreendendo as atividades físicas e as condições da sua prática e 

aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos praticantes e da comunidade 

em geral; 

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas 

gerais, particularmente, de Resistência Geral de Longa e Média Durações; da Força 

Resistente; da Força Rápida; da Velocidade de Reação Simples e Complexa, de 

Execução, de Deslocamento e de Resistência; das Destrezas Geral e Específica; 

 Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da 

Condição Física de uma forma autónoma no seu quotidiano; 

 Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das 

atividades físicas e aplicar regras de higiene e de segurança. 
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5. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos definidos para cada matéria são baseados nas 

indicações expressas no projeto curricular de Educação Física de acordo com os 

programas nacionais. Para cada matéria serão apresentados os objetivos tendo em conta 

o nível diagnosticado e prognosticado, garantindo deste modo a diferenciação e inclusão 

do ensino. Apenas são apresentados objetivos referentes aos níveis introdutório e 

elementar, visto não ter prognosticado para nenhum aluno o nível avançado. 

Os objetivos de cada nível, não são exatamente idênticos aos enunciados no 

projeto curricular de Educação Física e nos programas nacionais. Sempre que considerei 

pertinente, visando as particularidades da turma, realizei alterações aos mesmos. Não 

esquecendo, que os programas são documentos reguladores, que visam orientar e não 

condicionar a nossa ação enquanto professores, pelo que, sempre que necessário, 

devemos intervir no sentido de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

Neste sentido, as alterações efetuadas são sobretudo ao nível da não inclusão da 

totalidade dos objetivos por nível. Assim, espero conseguir determinar para cada grupo 

de alunos, objetivos realistas e motivantes mesmo que não sejam exatamente iguais aos 

definidos pelo departamento. 

A apresentação dos objetivos é realizada de forma sintética, para facilitar 

posteriormente a sua leitura e interpretação, e ainda para evitar uma definição 

demasiado extensa. Deste modo, no inicio de cada etapa, sempre que for necessário 

reformular os objetivos previstos, esta ação será mais fácil e rápida. 

 Os objetivos estão estipulados relativamente à etapa em que cada um deverá ser 

desenvolvido, tendo em consideração que as datas para a sua consecução são passíveis 

de ser alteradas, de acordo com a prestação dos alunos. 

 

5.1 Atividades físicas e desportivas 

Para facilitar a leitura e interpretação dos objetivos apresentados em seguida, 

optei por não diferenciar os alunos por partes de nível. Neste sentido, nas tabelas 

seguintes não são distinguidos, por exemplo, alunos cujo prognóstico é nível 

introdutório daqueles com parte de nível introdutório. Contudo, existirá uma 

diferenciação nas aulas, dado que uns irão trabalhar apenas parte das competências 

definidas para esse nível enquanto que outros irão trabalhar todas. 
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5.1.1 Jogos desportivos coletivos 

Competências transversais a todos os JDC.  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. 
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5.1.1.1 Futebol 

Competências 

transversais  

O aluno: Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 

técnico-táticas e as suas principais regras: a) início e recomeço do jogo, b) marcação de 

golos, c) bola fora e lançamento pela linha lateral, d) canto e pontapé de canto, e) principais 

faltas e incorreções, f) marcação de livres e de grande penalidade, e g) bola pela linha de 

fundo e reposição da bola em jogo, adequando as suas ações a esse conhecimento. 

Conteúdos 

DEF 7º ano 
Passe, receção, condução e remate 

Prognóstico Nível Introdutório Nível Elementar 

Alunos 

Ana Carolina, Andrea, Beatriz Santos, Beatriz 

Matias, João Silva, Mafalda, Margarida, 

Rodrigo, Ana Carlota, Bárbara, Diana Amaral, 

Maria, Matilde, Rita, Rita Silva, Sandra. 

Gonçalo, Joana, Lucas, Diana Cunha, 

Fábio, Pedro, Susana, Kelvin, João 

Fonseca, Kevin. 

O
b

je
ti

v
o
s 

p
o
r 

et
a
p

a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

Em situação de exercício, o aluno realiza:  

Condução de bola, passe, receção e remate. 

 

Em situação de jogo reduzido, o aluno: 

No ataque: 

- Conduz a bola de forma controlada junto ao 

pé; 

- Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se 

ofensivamente; 

- Passa a bola, direcionando-a para o colega;  

- Desmarca-se para oferecer linhas de passe 

(eliminar o efeito “nuvem”); 

Na defesa: 

- Tenta Intercetar a bola; 

Em situação de jogo reduzido (3x2+GR, 

3x3, 4x4) ou exercício critério, o aluno: 

No ataque: 

- Progride; 

- Passa/Recebe; 

- Remata; 

- Procura Finta; 

-Enquadra-se ofensivamente, controlando 

a bola, e realiza a ação mais adequada, 

com oportunidade, de acordo com a sua 

leitura do jogo; 

- Desmarca-se oferecendo linhas de passe;  

Na Defesa: 

- Assume uma atitude defensiva: Marca o 

seu adversário direto; Pressiona o jogador 

em posse da bola, reduzindo o seu espaço 

ofensivo. 

- Enquadra-se como GR para impedir o 

golo 

3
ª 

E
ta

p
a
 

Além dos objetivos da etapa anterior: 

Em situação de jogo reduzido, o aluno: 

No ataque: 

- Remata, se tem a baliza ao seu alcance; 

Na Defesa: 

- Marca o seu adversário direto; 

 

Além dos objetivos da etapa anterior: 

Em situação de 4x4 e 5x5 

No ataque: 

-Desmarca-se utilizando fintas e 

mudanças de direção; 

Na defesa: 

- Fecha as linhas de passe mais ofensivas 

impedindo a receção da bola. 

4
ª 

E
ta

p
a
 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 21 – Objetivos específicos Futebol 
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5.1.1.2 Basquetebol 

 

Competências 

transversais 

O aluno: Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 

técnico-táticas e as regras: a) formas de jogar a bola, b) início e recomeço do jogo, c) bola 

fora, d) passos, e) dribles, f) bola presa, g) faltas pessoais e h) três segundos, adequando as 

suas ações a esse conhecimento. 

Conteúdos 

DEF 7º ano 

Passe picado, passe de peito; Receção; Drible de progressão; Lançamento em apoio; 

Desmarcação. 

Prognóstico Nível Introdutório Nível Elementar 

Alunos Todos à exceção da Maria e do Gonçalo. 

Maria e Gonçalo. (existem alunos com 

rápida progressão, que poderão 

acompanhar estes colegas na 3ª etapa). 

O
b

je
ti

v
o
s 

p
o
r 

et
a
p

a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

Em situação de exercício critério, o aluno 

realiza:  

- Passe (picado e de peito); receção; Drible de 

progressão; e lançamento parado. 

 

Em situação de jogo reduzido (3x3 ou 5x5), o 

aluno: 

- Lança parado de curta distância;  

- Passa a um companheiro que garanta linha de 

passe mais ofensiva;  

- Dribla para abrir linha de passe;  

-Desmarca-se oportunamente oferecendo 

linhas de passe ofensivas; 

Em situação de exercício critério, o aluno 

realiza:  

-Passe (picado e de peito); receção; Drible 

de progressão; e lançamento parado. 

 

Em situação de jogo reduzido (3x3 ou 

5x5), o aluno: 

- Lança parado de curta distância;  

- Realiza lançamento na passada; 

- Passa a um companheiro que garanta 

linha de passe mais ofensiva;  

- Dribla para abrir linha de passe;  

- Desmarca-se oportunamente oferecendo 

linhas de passe ofensivas; 

-Realiza drible de proteção; 

3
ª 

E
ta

p
a
 

Além dos objetivos da etapa anterior, o aluno: 

Em situação de exercício critério, o aluno 

realiza: 

- Lançamento na passada e parado; 

- Drible de progressão e proteção; 

Além dos objetivos da etapa anterior: 

Em situação de exercício critério, o aluno 

realiza: 

- Lançamento na passada e parado; 

- Drible de progressão e proteção; 

No ataque: 

- Lança na passada e em apoio de curta 

distância; 

- Aclara em corte para o cesto; 

- Oferece linha de primeiro passe; 

Na defesa: 

- Dificulta a abertura de linhas de passe;  

- Defende HxH. 

4
ª 

E
ta

p
a
 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 22 – Objetivos específicos Basquetebol 
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5.1.1.3 Voleibol 

 

Competências 

transversais 

O aluno: Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 

técnico-táticas e as regras do jogo: a) dois toques, b) transporte, c) violações da rede e da 

linha divisória, d) formas de jogar a bola, e) número de toques consecutivos por equipa, f) 

bola fora, g) faltas no serviço, h) rotação ao serviço e i) sistema de pontuação, adequando a 

sua ação a esse conhecimento. 

Conteúdos 

DEF 7º ano 

Passe com duas mãos; Manchete; Serviço por baixo; Receção em manchete; Coloca bola no 

outro campo. 

Prognóstico Nível Introdutório Nível Elementar 

Alunos Todos à exceção da Mafalda. 

Mafalda (existem alunos com progressão 

rápida, que poderão acompanhar a 

Mafalda na 3ª etapa). 

O
b

je
ti

v
o
s 

p
o
r 

et
a
p

a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

Em situação de exercício 1x1 em cooperação, 

o aluno realiza:  

- Passe com as duas mãos (toque de dedos) e 

manchete.  

Em situação de jogo 2x2, o aluno realiza:  

- Receção ao serviço por baixo em manchete 

ou com as duas mãos por cima (toque de 

dedos), tendo atenção à trajetória da bola. 

Em situação de exercício, o aluno:  

- Realiza serviço por baixo, distância 3 a 

4,5 m da rede; 

- Realiza receção em manchete ou passe;  

- Coloca a bola do outro lado do campo, 

em passe.  

  

3
ª 

E
ta

p
a
 

Além dos objetivos da etapa anterior: 

Em situação de exercício 2x2 em cooperação, 

o aluno realiza: 

- Receção ao serviço, em toque de dedos ou 

manchete, posicionando-se correta e 

oportunamente para passar a bola a um 

companheiro; 

 

Em situação de jogo reduzido (1x1 ou 2x2), o 

aluno: 

- Serve por baixo (só no 2x2); 

- Realiza receção ao serviço, em toque de 

dedos ou manchete (de acordo com a trajetória 

da bola), posicionando-se correta e 

oportunamente para passar a bola a um 

companheiro. 

Além dos objetivos da etapa anterior: 

Em situação de exercício, o aluno realiza:  

- Serviço por baixo ou por cima tipo ténis, 

colocando a bola numa zona de difícil 

receção ou em profundidade;  

- Remate em apoio  

 

Em situação de jogo 3x3, o aluno:  

- Recebe o serviço por baixo em manchete 

ou com as duas mãos por cima (toque de 

dedos), tendo atenção à trajetória da bola;  

- Serve por baixo;  

- Posiciona-se correta e oportunamente de 

forma a passar a bola a um colega em 

jogo;  

- Coloca a bola do outro lado do campo 

em passe ou remate em apoio; 

- Deslocação e posicionamento correto 

para defesa (realiza manchete);  

- Remata, ao passe do companheiro, 

executando corretamente a estrutura 

rítmica da chamada e impulsionando-se 

para bater a bola no ponto mais alto do 

salto. 

4
ª 

E
ta

p
a
 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 23 – Objetivos específicos Voleibol 
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5.1.1.4 Andebol 

Competências 

transversais 

O aluno: Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 

técnico-táticas e as regras do jogo: a) início e recomeço do jogo, b) formas de jogar a bola, 

c) violações por dribles e passos, d) violações da área de baliza, e) infrações à regra de 

conduta com o adversário e respetivas penalizações. 

Conteúdos 

DEF 7º ano 

Passe com braço armado; Remate em salto; Defesa HxH; Assume atitude defensiva - 

Impede ou dificulta a progressão em drible. 

Prognóstico Nível Introdutório Nível Elementar 

Alunos 

Ana Carolina, Andrea, Beatriz Matias, Beatriz 

Santos, Diana Amaral, Diana Cunha, Joana, 

João Silva, Lucas, Margarida, Maria, Pedro, 

Rita, Rita Silva, Rodrigo, Susana. 

Gonçalo, Kevin, Matilde. 

O
b

je
ti

v
o
s 

p
o
r 

et
a
p

a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

Em situação de exercício ou jogo reduzido 

(3x3 e 5x5), o aluno realiza: 

- Correta pega de bola; 

- Receção; 

No ataque: 

- Desmarca-se oferecendo linha de passe mais 

ofensiva (eliminar o efeito “nuvem”); 

Na Defesa: 

– Tenta intercetar a bola; 

- Marca o seu adversário direto; 

Em situação de jogo reduzido (5x5), o 

aluno: 

No ataque: 

- Ultrapassa o adversário direto utilizando 

fintas e mudanças de direção; 

- Ocupa equilibradamente o espaço de 

jogo; 

Na Defesa: 

– Tenta intercetar a bola; 

- Marca o seu adversário direto; 

3
ª 

E
ta

p
a
 

Além dos objetivos da etapa anterior, o aluno: 

Em situação de exercício ou jogo reduzido 

(3x3 e 5x5), o aluno realiza: 

- Passe de ombro e picado; 

No ataque: 

- Toma correta tomada de decisão: Passa (se 

tem um colega em posição mais ofensiva para 

finalizar) ou Dribla de progressão (para 

finalizar); 

-Finaliza em remate em apoio; 

Na Defesa: 

- Impede ou dificulta a progressão em drible, o 

passe e o remate; 

 

Além dos objetivos da etapa anterior, o 

aluno: 

No ataque: 

- Após recuperar a bola inicia de imediato 

o contra-ataque; 

- Dribla em progressão (para finalizar); 

- Executa ações de penetração; 

- Ultrapassa o adversário direto utilizando 

fintas e mudanças de direção; 

- Ocupa equilibradamente o espaço de 

jogo; 

-Finaliza em remate em salto; 

Na Defesa: 

- Impede ou dificulta a progressão em 

drible, o passe e o remate; 

- Marca individualmente na proximidade 

e à distância; 

- Tenta intercetar a bola colocando-se 

numa posição diagonal de defesa. 

4
ª 

E
ta

p
a
 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 24 – Objetivos específicos Andebol 
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5.1.2 Ginástica 

5.1.2.1 Solo 

Competências 

transversais 

O aluno: Coopera com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a melhoria 

das suas prestações, garantindo condições de segurança pessoal e dos companheiros, e 

colabora na preparação, arrumação e preservação do material. 

Conteúdos 

DEF 7º ano 

Cambalhota à frente engrupada; Cambalhota à retaguarda engrupada; Apoio facial invertido 

com ajuda; Posições de flexibilidade (ponte ou espargata); Avião. 

Prognóstico Nível Introdutório Nível Elementar 

Alunos 

João Silva, Rita , Rita Silva, Rodrigo, Ana 

Carolina, Andrea, Beatriz Matias, Beatriz 

Santos, Diana Amaral, Diana Cunha, Fábio, 

João Fonseca, Kevin, Lucas, Mafalda, 

Margarida, Maria, Sandra, Kelvin. 

Joana, Pedro, Bárbara, Gonçalo, Matilde, 

Susana, Ana Carlota. 

O
b

je
ti

v
o
s 

p
o
r 

et
a
p

a
 2

ª 
E

ta
p
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O aluno realiza: 

- Cambalhota à frente, com pernas unidas; 

- Cambalhota à retaguarda, com pernas unidas; 

- Avião; 

- Posições de flexibilidade (ponte); 

- ½ Pirueta; 

- Pino de braços, com ajuda e com progressão; 

 

O aluno realiza: 

- Cambalhota à frente, com as pernas 

unidas; 

- Cambalhota à frente, com as pernas 

afastadas; 

- Cambalhota à retaguarda, com pernas 

unidas; 

 - Cambalhota à retaguarda, pernas 

afastadas; 

- Roda, em progressão; 

- Avião; 

- Posições de flexibilidade à escolha, com 

acentuada amplitude (ponte). 

-  ½ Pirueta; 

- Sobe para pino, em progressão, 

terminando em cambalhota à frente. 

3
ª 

E
ta

p
a
 

Além dos objetivos da etapa anterior, em 

situação de exercício, o aluno: 

Roda, em progressão; 

- Pino de braços, com ajuda; 

- Sobe para pino, em progressão, terminando 

em cambalhota à frente. 

Além dos objetivos da etapa anterior, em 

situação de exercício, o aluno realiza: 

- Cambalhota à frente saltada; 

- Pino de braços, sem ajuda, terminando 

em cambalhota à frente. 

- Roda. 

4
ª 

E
ta

p
a
 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

 

Tabela 25 – Objetivos específicos Ginástica de Solo 
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5.1.2.2 Aparelhos 

Competências 

transversais 

O aluno: Coopera com os companheiros nas ajudas, paradas e nas correções que favoreçam 

a melhoria das suas prestações, garantindo condições de segurança pessoal e dos 

companheiros, e colabora na preparação, arrumação e preservação do material. 

Conteúdos 

DEF 7º ano 

Salto em extensão no minitrampolim; Salto engrupado no minitrampolim; ½ pirueta no 

minitrampolim; Entrada a um pé na trave; Marcha na ponta dos pés na trave; “Salto de 

Gato” na trave; Avião na trave; Saída em extensão na trave; Salto de coelho com saída em 

eixo no plinto de espuma longitudinal. 

Prognóstico Nível Introdutório Nível Elementar 

Alunos 

Rodrigo, Ana Carolina, Bárbara, Beatriz 

Matias, Beatriz Santos, Diana Amaral, Diana 

Cunha, Joana, João Silva, Kevin, Lucas, 

Mafalda, Margarida, Maria, Matilde, Rita, Rita 

Silva, Sandra. 

Andrea, Fábio, Gonçalo, João Fonseca, 

Pedro, Susana, Kelvin, Ana Carlota. 

O
b

je
ti

v
o
s 

p
o
r 

et
a
p

a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

No plinto, após corrida de balanço e chamada a 

pés juntos no trampolim reuther, o aluno 

realiza: 

- Salto de eixo no boque, em progressão; 

- Salto de coelho com saída em eixo; 

 

No minitrampolim, após corrida de balanço, o 

aluno realiza: 

- Salto em extensão; 

- Salto engrupado; 

- Meia pirueta vertical (para a direita e para a 

esquerda); 

 

Na trave olímpica, o aluno: 

- Marcha à frente; 

-Meia volta na ponta dos pés; 

No plinto, após corrida de balanço e 

chamada a pés juntos no trampolim 

reuther, os seguintes saltos: 

- Salto de eixo (boque ou plinto 

transversal); 

- Cambalhota à frente no plinto 

longitudinal; 

 

No minitrampolim, após corrida de 

balanço, o aluno realiza: 

- Salto em extensão; 

- Salto engrupado; 

- Meia pirueta vertical (quer para a direita 

para a esquerda); 

- Carpa de pernas afastadas; 

 

Na trave olímpica, o aluno: 

- Marcha à frente e atrás; 

- Realiza meia volta na ponta dos pés; 

-Realiza o avião; 

3
ª 

E
ta

p
a
 

Além dos objetivos da etapa anterior, o aluno 

realiza: 

No plinto: 

- Salto de eixo no plinto transversal; 

- Cambalhota à frente no plinto longitudinal; 

 

No minitrampolim, realiza: 

- Carpa de pernas afastadas; 

 

Na trave olímpica, o aluno: 

-Marcha atrás; 

-Marcha na ponta dos pés (à frente e atrás); 

Além dos objetivos da etapa anterior, o 

aluno realiza: 

No plinto:  

- Salto entre mãos (boque ou plinto 

transversal); 

- Salto de eixo no plinto longitudinal; 

 

No minitrampolim, realiza: 

- Pirueta vertical, quer para a direita quer 

para a esquerda; 

- ¾ de Mortal à frente 

4
ª 

E
ta

p
a
 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 26 – Objetivos específicos Ginástica de Aparelhos 
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5.1.3 Atletismo 

Competências 

transversais 

O aluno: Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões que favoreçam a 

melhoria das suas ações, cumprindo as regras de segurança, bem como na preparação, 

arrumação e preservação do material. 

Conteúdos 

DEF 7º ano 

Corrida de velocidade de 40 m; Corrida de estafetas de 4; Salto em Altura com técnica de 

tesoura. 

Prognóstico Nível Introdutório e  Elementar 

Alunos Todos (nível prognosticado varia de acordo com a submatéria) 

O
b
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ti
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s 

p
o
r 

et
a
p
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2
ª 
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- Efetua uma corrida de velocidade (40 metros) e acelera até à velocidade máxima, 

terminando sem desaceleração nítida. 

- Salta em altura com técnica de tesoura, com 4 a 6 passadas de balanço, com extensão 

completa da perna de impulsão e elevação enérgica da perna de balanço.  

- Lança o peso, de lado e sem balanço, apoiando-o nos dedos, junto ao pescoço e com 

flexão da perna do lado do peso. Empurra-o para frente a para cima.  

3
ª 

E
ta

p
a
 

Desenvolver os objetivos da etapa anterior e os seguintes: 

- Efetua uma corrida de velocidade (40 metros) e acelera até à velocidade máxima, 

terminando sem desaceleração nítida. 

- Efetua uma Corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em movimento, na 

zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança e sem acentuada 

desaceleração, utilizando a técnica ascendente ou descendente. 

- Salta em Altura com técnica de Fosbury Flop, com 5 a 8 passadas de balanço – últimas 3 a 

4 passadas em curva, apoiando ativamente o pé de chamada no sentido da corrida e caindo 

de costas no colchão. 

- Lança o peso, de lado e sem balanço, apoiando-o nos dedos, junto ao pescoço e com 

flexão da perna do lado do peso. Empurra-o para frente a para cima, com extensão da perna 

e braço do lançamento e avanço da bacia. 

- Salta em comprimento com a técnica de voo na passada com corrida de balanço e 

impulsão numa zona de chamada, aumentando a cadência das últimas passadas e puxando a 

perna de impulsão. 

4
ª 

E
ta

p
a
 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 27 – Objetivos específicos Atletismo 
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5.1.4 Raquetas 

5.1.4.1 Badminton 

Competências 

transversais 

O aluno: Conhece o objetivo do jogo, a sua regulamentação básica e a pontuação do jogo de 

singulares, identifica e interpreta as condições que justificam a utilização diferenciada dos 

seguintes tipos de batimento: a) clear, b) lob, c) serviço curto e d)serviço comprido. 

Conteúdos 

DEF 7º ano 
Serviço, clear e lob. 

Prognóstico Nível Introdutório Nível Elementar 

Alunos 

Ana Carlota, Beatriz Matias, Beatriz Santos, 

Diana Amaral, Joana, Rita Silva, Rodrigo, Ana 

Carolina, Andrea, Bárbara, Diana Cunha, 

Mafalda, Margarida, Matilde, Rita, Sandra 

Silva. 

Fábio, Gonçalo, João Silva, João Fonseca, 

Kevin, Lucas, Maria, Pedro, Susana, 

Kelvin. 

O
b

je
ti

v
o
s 

p
o
r 

et
a
p
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2
ª 

E
ta

p
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Em situação de exercício de jogo 1+1: 

- Coopera com o companheiro, batendo e 

devolvendo o volante (mantém o volante no 

ar). 

- Diferencia os tipos de pega da raqueta; 

- Executa os batimentos Clear e lob 

 

Em situação de jogo singular, diferencia 

os tipos de pegas, em cooperação, 

desloca-se e posiciona-se corretamente, 

para devolver o volante, utilizando 

diferentes tipos de batimentos: 

- Clear; 

- Lob; 

- Serviço curto e comprido; 

 

Em situação de jogo 1x1: 

- Realiza os batimentos anteriores 

3
ª 

E
ta

p
a
 

Além dos objetivos da etapa anterior, o aluno: 

Em situação de jogo 1+1, o aluno: 

-Mantém uma posição base com os joelhos 

ligeiramente fletidos e com a perna direita 

avançada, regressando à posição inicial após 

cada batimento 

- Desloca-se com oportunidade; 

- Executa o serviço curto e comprido. 

Além dos objetivos da etapa anterior, em 

situação de jogo 1x1, utiliza os diferentes 

tipos de batimentos: 

- Amorti; 

- Drive; 

-Remate, na sequência do serviço alto do 

companheiro. 

4
ª 

E
ta

p
a
 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

 

Tabela 28 – Objetivos específicos Badminton 
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5.1.4.2 Ténis 

Competências 

transversais 

O aluno: Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, escolhendo as 

ações adequadas ao êxito pessoal ou do companheiro, admitindo as indicações que lhe 

dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas. 

Conteúdos 

DEF 7º ano 
 

Prognóstico Nível “Introdutório” 

Alunos Todos. 

O
b

je
ti

v
o
s 

p
o
r 

et
a

p
a
 

2
ª 

E
ta

p
a
  

3
ª 

E
ta

p
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Em exercícios, realizados de forma individual, o aluno: 

-Diferencia os tipos de pega da raqueta, e utiliza-os de forma oportuna; 

-Manipula corretamente o material;  

 

Em situação exercício 1+1 ou contra a parede, o aluno: 

-Posiciona-se corretamente para devolver a bola à esquerda ou à direita sem a deixar cair no 

chão (“volei”), avançando ao encontro desta e “batendo-a” à frente da linha dos ombros. 

-Posiciona-se para bater a bola do lado direito ou esquerdo, de acordo com a sua trajetória, 

num plano à frente do corpo e de baixo para cima (pequeno efeito da bola para a frente), 

colocando a bola no local pretendido. 

4
ª 

E
ta

p
a
 

Consolidação dos objetivos da etapa anterior 

Tabela 29 – Objetivos específicos Ténis 
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5.1.5 Patinagem 

Competências 

transversais 

O aluno: Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões que favoreçam a sua 

melhoria, preservando sempre as condições de segurança pessoal e dos companheiros e de 

manutenção e arrumação do material. 

Conteúdos 

DEF 7º ano 
 

Prognóstico Nível Introdutório Nível Elementar 

Alunos 

Ana Carolina, Andrea, Beatriz Santos, João 

Silva, Mafalda, Margarida, Matilde, Sandra 

Silva Beatriz, Matias, Diana Amaral, Diana 

Cunha, Fábio, Gonçalo, João Fonseca, Kevin, 

Lucas, Maria, Pedro, Rita, Rita Silva, Rodrigo, 

Kelvin. 

Ana Carlota, Bárbara, Joana, Susana. 

O
b
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o
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p
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r 
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a
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O aluno realiza um percurso em patins, com 

equilíbrio e fluidez de movimentos, 

combinando habilidades selecionados entre as 

seguintes: 

- Arranca para a frente, para a esquerda e para 

a direita; 

- Patina para a frente (após arranque frontal ou 

lateral) em apoio/impulso alternado de um e 

outro patim, coordenando a pressão sobre o 

apoio e a inclinação do tronco, para deslizar e 

mudar de direção intencionalmente. 

- Curva com os pés paralelos, à direita e à 

esquerda; 

- Trava de lado, à esquerda e à direita; 

 

O aluno realiza um percurso em patins, 

com equilíbrio e fluidez de movimentos, 

combinando habilidades selecionados 

entre as seguintes: 

- Patina para a frente (após arranque 

frontal ou lateral) em apoio/impulso 

alternado de um e outro patim, 

coordenando a pressão sobre o apoio e a 

inclinação do tronco, para deslizar e 

mudar de direção com intencionalidade e 

oportunidade; 

-Curva com os pés paralelos, à direita e à 

esquerda; 

- Trava de lado, à esquerda e à direita; 

-Desliza para a frente sobre um e outro 

patim, (“Quatro”). 

- Realiza Meia volta; 

- Trava em «T» após deslizar para a 

frente; 

- Realiza saltos a um e dois pés, após 

deslizar para a frente, sobre obstáculos ou 

marcas traçadas no solo. 

4
ª 

E
ta

p
a
 

Consolidação dos objetivos da etapa anterior 

Tabela 30 – Objetivos específicos Patinagem 
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5.1.6 Combate 

5.1.6.1 Luta 

Competências 

transversais 

O aluno: Em todas as situações de luta, cumpre as regras da disciplina em combate 

estabelecidas, respeitando sempre a integridade física do parceiro, mesmo à custa da sua 

própria vantagem. Conhece o objetivo da luta (assentamento de espáduas), a ética do lutador 

e as pontuações, bem como o significado das ações e sinais de arbitragem (paragem do 

combate e reinício do combate em pé e no solo) e as regras das competições simplificados, 

cumprindo prontamente essas indicações. 

Conteúdos 

DEF 7º ano 
 

Prognóstico Nível Introdutório 

Alunos Todos. 

O
b

je
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o
s 

p
o
r 

et
a
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2
ª 

E
ta

p
a
  

3
ª 
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O aluno: 

- Em guarda a quatro, com o parceiro em posição de ataque, realiza deslocamentos em 

quadrupedia, em todas as direções com rapidez e coordenação, mantendo o equilíbrio e 

estabilidade da guarda, procurando o enquadramento frontal e a posição de pé. 

- Em situação de luta no solo, em cooperação e posteriormente com oposição, executa com 

oportunidade e ritmo adequado, o padrão global das seguintes técnicas: 

- Dupla prisão de pernas; 

- Dupla prisão de braços; 

- Prisão do braço por dentro com rotação; 

4
ª 

E
ta

p
a
 

Consolidação dos objetivos da etapa anterior 

Tabela 31 – Objetivos específicos Luta 
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5.2 Atividades rítmicas expressivas 

5.2.1 Dança – aeróbica 

Competências 

transversais 

O aluno: Coopera com os companheiros, incentiva e apoia a sua participação na atividade, 

apresentando sugestões de aperfeiçoamento da execução das habilidades e novas 

possibilidades de movimentação, e considerando, por seu lado, as iniciativas (sugestões, 

propostas, correções) que lhe são dirigidas. 

Conteúdos 

DEF 7º ano 
Merengue – line dance; Regadinho; 

Prognóstico Nível Introdutório 

Alunos Todos. 

O
b

je
ti

v
o
s 

p
o
r 

et
a
p

a
 

2
ª 

E
ta

p
a
  

3
ª 

E
ta

p
a
 

Em situação de acompanhamento do professor no” estilo livre”, com ambiente musical 

adequado, de acordo com unidades musicais constituídas por 32 tempos, o aluno: 

- Desloca-se percorrendo todas as direções e sentidos considerados, no ritmo e sequência 

dos apoios correspondentes à marcação; 

- Realiza marcha e variantes (marcha para a frente, marcha para trás); 

- Realiza corrida (jogging), com impulsão num pé e receção no outro; 

- Passo e Toque (“step-touch”) e variantes (step-joelho, step-calcanhar, duplo step-touch, 

step-touch com movimento de braços); 

- Passo em V; 

- Passo em A: 

-Voltas à direita e à esquerda. 

4
ª 

E
ta

p
a
 

Consolidação dos objetivos da etapa anterior 

 

 

Tabela 32 – Objetivos específicos Dança 
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5.3 Atividades de exploração da natureza 

5.3.1 Orientação 

Competências 

transversais 

O aluno: Coopera com os companheiros, de forma a contribuir para o êxito na realização de 

percursos de orientação, respeitando as regras estabelecidas de participação, de segurança e 

de preservação do equilíbrio ecológico. 

Conteúdos 

DEF 7º ano 
 

Prognóstico Nível Introdutório 

Alunos Todos. 

O
b

je
ti

v
o
s 

p
o
r 

et
a

p
a
 

2
ª 

E
ta

p
a
  

3
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno:  

- Realiza um percurso de orientação simples, a pares, segundo um mapa simples (croqui ou 

planta), preenchendo corretamente o cartão de controlo; 

- Identifica a simbologia básica inscrita no mapa;  

- Orienta o mapa corretamente, segundo os pontos cardeais e/ou outros pontos de referência; 

- Identifica, de acordo com pontos de referência, a sua localização no espaço envolvente e 

no mapa; 

- Identifica, após orientação do mapa, a melhor opção de percurso para atingir os postos de 

passagem e utiliza-a para cumprir o percurso o mais rapidamente possível. 

4
ª 

E
ta

p
a
 

Consolidação dos objetivos da etapa anterior 

Tabela 33 – Objetivos específicos Orientação 
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5.4 Aptidão física 

O trabalho a desenvolver durante o ano na área da aptidão física visa alcançar os 

objetivos propostos no balanço de 1ª etapa, tendo em consideração os resultados obtidos 

na avaliação inicial. Nesse sentido, os alunos devem adquirir as competências definidas 

no projeto curricular de Educação Física para as capacidades motoras condicionais e 

coordenativas. No entanto, deverei ter em consideração as especificidades de cada 

aluno, para permitir que todos alcancem os objetivos estipulados no projeto curricular. 

As competências desta área devem ser adquiridas ao longo do ano, num trabalho 

contínuo, não sendo necessário estipular objetivos específicos para cada a etapa. 

Darei especial atenção ao desenvolvimento da aptidão aeróbia e da força média e 

superior. 

Capacidades Motoras 

Condicionais e 

Coordenativas 

Competências a desenvolver ao longo de todo o ano letivo 

Resistência 

O aluno realiza em situação de corrida contínua, de jogo, percurso de habilidades ou 

outras: 

- Ações motoras globais de longa duração (acima de 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 outra (vaivém) em distâncias de 20 metros. 

Velocidade 

O aluno, nas situações definidas pelo professor, respeitando os tempos de trabalho e 

de recuperação adequados, reage rapidamente a um sinal conhecido iniciando as ações 

motoras previstas, globais ou localizadas e em situação de seleção, combinação ou 

correção de resposta. 

Força 

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

volume e intensidade definidas pelo professor: 

- Ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada velocidade de 

contração muscular; 

- Ações motoras de contração muscular localizada, vencendo resistências fracas a 

ligeiras: 

            - Salto horizontal a pés juntos na máxima distância – força inferior; 

            - Lançamento de uma bola medicinal de ¾ kg – força superior; 

Flexibilidade 

O aluno respeitando as indicações metodológicas específicas do treino da 

flexibilidade (ativa): 

- Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada mobilidade 

articular e elasticidade muscular; 

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

e outra perna fletida, deixando a outra estendida; 

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

outro por baixo do cotovelo, com um e outro braço. 

Destreza geral/ 

Agilidade 

- O aluno realiza movimentos de deslocamento no espaço associados a movimentos 

segmentares, com alternância de ritmos e velocidade, em combinações complexas 

desses movimentos, globalmente bem coordenadas 

Tabela 34 – Competências a desenvolver na Aptidão Física 
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5.5 Conhecimentos 

Relativamente à área dos conhecimentos, tal como proposto no projeto curricular 

de Educação Física e no programa nacional de Educação Física, espera-se que os alunos 

desenvolvam competências e conhecimentos referentes à aprendizagem dos processos 

de desenvolvimento e manutenção da condição física. As competências desta área serão 

trabalhadas de forma integrada nas aulas, ao longo do ano letivo. Todavia, no mínimo, 

uma vez por período letivo, os alunos irão realizar trabalhos em casa que virão a servir 

para a avaliação desta área. O objetivo estipulado pelo departamento de Educação 

Física, para o 7º ano de escolaridade é o seguinte: 

 

 

Processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 

Relacionar Aptidão Física e Saúde e identificar os fatores associados a um estilo de 

vida saudável: 

 Desenvolvimento das capacidades motoras; 

 Composição corporal (índice de massa corporal – IMC); 

 Alimentação. 

Tabela 35 – Conteúdos a abordar nos Conhecimentos 
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6. Estratégias de ensino 

6.1 Instrução  

 Realizar a instrução inicial de forma breve e referir apenas quais as matérias que 

serão abordadas na aula; 

 Antes de iniciar cada tarefa, explicar os objetivos pretendidos e os critérios de 

êxito para a mesma; 

 A instrução deve ser clara e breve, de forma a garantir a atenção por parte dos 

alunos, focando apenas as componentes críticas dos gestos técnicos; 

 Dividir a informação a transmitir por vários momentos de instrução, mais curtos, 

ao longo da aula; 

 Realizar a instrução, preferencialmente, com os alunos sentados no chão; 

 Acompanhar a instrução com a demonstração da tarefa, realizada por mim ou 

por um aluno mais apto na matéria em questão, garantindo que os restantes estão 

sentados. No caso de aulas organizadas por estações, demonstrar aquelas que os 

alunos ainda não conhecem, antes do início do trabalho em cada uma delas;  

 Sempre que necessário, começar a aula com uma pequena análise da aula 

passada, reforçando alguma atitude/ação que considere pertinente; 

 Fazer um balanço geral da aula, utilizando o questionamento e salientando 

aspetos positivos da mesma; 

 No final da sessão, informar os alunos acerca das matérias e local da aula 

seguinte. 

 

6.2 Feedback 

 Fornecer diversos tipos de feedback, utilizando o mais adequado para cada 

situação; 

 Privilegiar o feedback positivo em detrimento do negativo;  

 Chamar os alunos pelo nome para individualizar o feedback e para garantir o 

adequado timing do mesmo; 

 Fornecer feedback coletivo para toda a turma quando se verificar um erro 

comum ou muito frequente; 
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 Fechar sempre o ciclo do feedback: dar feedback, observar a repetição seguinte 

do aluno e voltar a dar feedback, reforçando a qualidade da execução ou 

corrigindo-a; 

 Utilizar o feedback interrogativo para envolver os alunos nas suas próprias 

aprendizagens; 

 Acompanhar as tarefas, realizando uma correta circulação pelo espaço de aula, 

mantendo a turma no meu campo de visão; 

 Intervir individualmente ou para pequenos grupos, nas aulas organizadas por 

estações, de forma a fornecer um feedback; 

 Criar momentos de pausa, para demostrar boas prestações dos alunos, de forma a 

reforçar o empenho de todos os restantes. 

6.3 Organização 

6.3.1 Alunos  

 Elaborar previamente os grupos de trabalho para cada aula, de acordo com o 

definido no ponto Formação de grupos, do presente documento; 

 Deverei afixar fichas de organização dos grupos, de forma a facilitar a 

organização dos alunos; 

 Nas transições, garantir o controlo da turma e a ausência de episódios de 

indisciplina. Sentar os alunos antes de realizar as transições será uma boa 

estratégia a utilizar, mesmo que isso resulte em diminuição do tempo potencial 

de aprendizagem. 

 As estratégias referentes à formação de grupos, serão especificadas no ponto 

com o mesmo nome, e no respetivo plano de etapa e/ou de unidade; 

 Criar e manter os sinais de reunião ou de transição (sonoros, gestuais). 

6.3.2 Espaços e materiais 

 Planear tarefas de manuseamento do material por parte dos alunos (uso, 

disposição, montagem e arrumação) de forma a desenvolver a sua autonomias; 

 Sempre que se utilizarem materiais pela primeira vez, devo instruir os alunos 

acerca do modo como devem ser manuseados, transportados e/ou 

montados/arrumados; 

 Nas aulas de 45 minutos, em que seja necessária a utilização de muito material, 

este deve ser montado previamente para garantir um maior tempo de prática; 
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 Nas aulas em que seja necessário efetuar trocas de espaços, deverá ser realizada 

uma instrução prévia para se combinar o local de encontro e o tempo disponível 

para a realização da mesma. 

6.3.3 Tarefas 

 Organizar aulas politemáticas;  

 Dependendo das matérias e dos respetivos objetivos, poderei organizar tarefas 

massificadas para garantir um maior controlo e organização da turma, ou definir 

aulas por estações, abordando uma ou mais matérias; 

 Propor exercícios lúdicos pela referida questão motivacional. 

 No espaço G2, no aquecimento, privilegiar a utilização de música para motivar  

e desenvolver a noção de ritmo e coordenação dos alunos; 

 Trabalhar o desenvolvimento da força, flexibilidade e resistência no 

aquecimento e na parte final das aulas;  

 Definir variantes de facilidade e dificuldade para as diversas situações de 

aprendizagem de forma a conseguir diferenciar o ensino e adequar as situações 

ao nível dos diferentes alunos; 

 Sempre que possível, seguirei a linha orientadora “aprender a jogar jogando”, 

contudo sempre que necessário serão elaboradas situações de exercícios mais 

analíticos. 

6.4 Clima 

 Chamar todos os alunos pelo seu nome criando uma relação mais próxima com 

cada um deles; 

 Procurar o equilíbrio entre uma postura de autoridade e afetividade. Procurar um 

relacionamento próximo dos alunos, demonstrando que me importo com as suas 

aprendizagens e que quero realmente que eles evoluam  e apresentem melhores 

desempenhos. 

 Promover o diálogo entre os alunos e entre os alunos e o professor, criando um 

clima em que exista abertura de todas as partes para a resolução de problemas ou 

esclarecimento de dúvidas; 

 Privilegiar situações de jogo reduzido nas diversas matérias por ser mais 

motivante para os alunos; 
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 Elogiar frequentemente boas prestações ou comportamentos perante a turma, e 

reforçar os bons exemplos/prestações perante todos; 

 Variar as formas de organização da turma para promover o relacionamento 

saudável entre os alunos, desta forma tentarei criar um bom clima entre todos os 

elementos da turma, evitando potenciar a criação de subgrupos dentro da turma. 

6.5 Disciplina 

 Planear aulas intensas e dinâmicas diminuindo os tempos de espera prevenindo 

assim comportamentos de desvio; 

 Elaborar previamente os grupos de trabalho para cada aula, utilizando a 

estratégia que seja mais adequada, seja ela, separar os alunos que apresentem 

maior propensão para comportamentos de desvio, ou juntá-los de forma a pode-

los acompanhar de forma mais próxima; 

 Intervir sobre os comportamentos de desvio, interrompendo a aula e marcando 

uma posição perante o(s) aluno(s) em questão e a turma em geral; 

 Sensibilizar os alunos para a importância de um comportamento apropriado 

dentro e fora da sala de aula; 

 Criar e consolidar a rotina de sentar os alunos para as transições entre exercícios, 

demonstrações e períodos de instrução; 

 Realizar uma correta circulação pelo espaço de aula mantendo toda a turma 

dentro do meu campo de visão, garantindo o controlo da mesma; 

 Realizar o controlo à distância de forma a prevenir comportamentos menos 

apropriados; 

6.6 Grupos 

Tendo em conta as características da turma, os grupos de trabalho serão 

definidos previamente para todas as aulas e indicados nos planos das mesmas e/ou nos 

planos de unidade. 

As estratégias a utilizar, deverão variar entre separar os alunos que apresentem 

maior propensão para comportamentos de desvio, ou juntá-los de forma a pode-los 

acompanhar de forma mais próxima. Terei de adequar a melhor estratégia de acordo 

com matéria em questão, dado que muitos elementos da turma adquirem com alguma 

facilidade comportamentos menos adequados consoante a matéria. 



 

67 
Professor Estagiário Diogo Álvares 

Os grupos formados serão, preferencialmente, homogéneos, na tentativa de 

promover uma diferenciação do ensino, com o intuito de poderem desenvolver e 

alcançar diferentes objetivos por grupo. Contudo, poderão ser efetuados grupos 

heterogéneos, com o intuito de motivar determinados alunos para a prática. 

Preferencialmente, devem-se manter os grupos de trabalho ao longo das aulas 

que compõem cada unidade de ensino. 

6.7 Estilos de ensino 

Os estilos de ensino que utilizarei maioritariamente, com esta turma, serão 

essencialmente convergentes. Esta opção deve-se ao facto da turma ter demonstrado na 

etapa de avaliação inicial um reduzido grau de autonomia, limitando assim a utilização 

de estilos de ensino divergentes.  

Neste sentido, deverei procurar primeiramente conseguir que a turma seja mais 

organizada, de forma a poder desenvolver um maior grau de autonomia dos alunos nas 

várias tarefas, para progressivamente recorrer a estilos de ensino divergentes.  

Os estilos de ensino mais utilizados ao longo do ano serão o estilo de ensino por 

comando e por tarefa, o primeiro porque garante um maior controle quer dos 

comportamentos quer da intensidade dos exercícios, e o segundo uma vez que permite 

uma diferenciação de tarefas, tornando assim o ensino mais individualizado.  

Os estilos de ensino a utilizar em cada etapa serão apresentados nos planos 

respetivos. 

As estratégias de ensino referidas anteriormente irão ser aplicadas ao longo de 

todo o ano letivo, pelo que, não se justifica a sua replicação nos documentos de 

planeamento que se seguem (planos de etapa e unidades de ensino). Neste sentido, 

apenas serão mencionadas nos mesmos, aquando da adoção de novas estratégias. 
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7. Avaliação 

7.1 Formativa 

A avaliação formativa é a principal reguladora e orientadora do processo de 

ensino-aprendizagem e, como tal, irá decorrer de forma contínua e sistemática ao longo 

do ano letivo. A informação adquirida através deste processo avaliativo permite 

verificar o grau de cumprimento dos objetivos definidos e reformulá-los, permitindo 

ainda que cada aluno compreenda e reconheça as suas dificuldades e necessidades. 

Este processo de avaliação, apesar de decorrer ao longo de todas as aulas, poderá 

ter um carácter mais formal no final de cada etapa, momento em que julgo ser 

importante entregar uma ficha de auto e heteroavaliação, com as competências 

trabalhadas na referida etapa. Desta forma, os alunos poderão realizar uma hétero e 

autoavaliação e poderei conferenciar com os mesmos sobre dúvidas que surjam.  

Todos os alunos, terão acesso a um ficheiro que indicará o seu nível em cada 

matéria, de forma a envolver ativamente os mesmos nas suas aprendizagens. 

Conforme referi a avaliação deverá decorrer em todas as aulas, recorrendo para 

isso a algumas estratégias: 

 Comunicar e explicar os objetivos/componentes críticas de cada tarefa 

proposta nas aulas para que os alunos saibam o que devem ser capazes de realizar 

e o que se espera deles; 

 Fornecer feedback aos alunos sobre as suas prestações e sobre a sua 

evolução para que estes sejam capazes de regular e avaliar a sua aprendizagem; 

 Utilizar o questionamento para promover a autoavaliação dos alunos e 

garantir a sua participação no seu próprio processo de ensino-aprendizagem. 

 Utilizar fichas de tarefa, contendo as componentes criticas das 

competências a desenvolver de forma a que os alunos compreendam o que tem de 

fazer, e percebam de imediato o que ainda não conseguem realizar; 

 Planear momentos de observação para os alunos durante as aulas. 

Pedir a alguém que realize uma dada tarefa, enquanto a turma observa, para que 

possa ser feita uma análise da execução, promovendo assim a heteroavaliação. 

 

Relativamente à área da Aptidão Física a avaliação formativa deverá ocorrer 

formalmente na 1ª e na última unidade de ensino de cada período. Estes serão 
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momentos de aplicação da bateria de testes do fitnessgram. No inicio do 2º e 3º 

períodos, serão disponibilizados os relatórios do fitnessgram , e  todas as vezes que os 

alunos realizarem os testes terão acesso aos resultados de testes precedentes. 

Relativamente à área dos Conhecimentos, esta será avaliada em momentos de 

questionamento, a decorrer essencialmente no balanço final das sessões e através de 

trabalhos que irão sendo elaborados ao longo do ano letivo. 

No 1º período, será elaborado um trabalho relativo aos hábitos alimentares dos 

alunos, no período seguinte será elaborado um trabalho sobre a importância da evolução 

de uma determinada capacidade motora relacionando-a com o respetivo teste do 

fitnessgram. Por fim, no 3º período será realizado um trabalho sobre os benefícios da 

adequação de um estilo de vida saudável. 
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7.2 Sumativa 

A avaliação sumativa ocorrerá no final de cada período letivo, estando definidos 

três momentos distintos para este tipo de avaliação. A sua finalidade é a certificação das 

competências do aluno nas 3 áreas de extensão da Educação Física, e a atribuição de 

uma classificação que varia do 2 ao 5. 

Relativamente à avaliação sumativa intermédia, correspondente ao final do 1º e 

2º períodos letivos, incidirá sobre o cumprimento dos objetivos definidos para a 2ª e 3ª 

etapas, respetivamente. Este método assenta no facto de o prognóstico realizado para os 

alunos apenas estar estipulado para o final do ano letivo, pelo que, durante o 1º e 2º 

períodos os alunos estão num processo de aprendizagem que visa alcançar o nível 

prognosticado. 

Assim, apenas no final do ano, na avaliação sumativa final, será aplicado o 

método de avaliação apresentado no projeto curricular. O mesmo, define que são 

selecionadas as 5 matérias onde o aluno revelou melhores níveis de desempenho. Sendo 

obrigatoriamente consideradas: 

 1 Matéria do subdomínio jogos desportivos coletivos; 

 1 Matéria do subdomínio ginástica 

 3 Matérias de 3 dos restantes subdomínios 

Classificação Aptidão Física Conhecimentos Atividades Físicas 

2 
O aluno Não se encontra 

APTO 
O aluno Não REVELA 4NI 

3 O aluno encontra-se nos 

parâmetros definidos pela 

ZSAF (zona saudável de 

aptidão física: para um teste de 

aptidão aeróbia e um de força 

média) 

O aluno relaciona e 

aplica na sua prática os 

conceitos subjacentes 

aos temas propostos 

5I 

4 2I+3E 

5 5E 

Nota: Em casos excecionais poderá considerar-se a atribuição do nível 3 a um aluno que não revele no 

domínio dos conhecimentos ou não se encontre apto no domínio da aptidão física. 

 

Estes níveis resultam do grau de cumprimento dos objetivos traduzidos pelas 

competências ao nível das atitudes e valores, conhecimentos e capacidades.  

Para as presentes normas, um aluno é considerado no nível introdução ou 

elementar quando está apto a aprender um nível mais exigente do programa, 

respetivamente o elementar ou o avançado. 

Tabela 36 – Normas para atribuição da classificação final 
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8. Considerações finais 

O plano anual de turma é um documento orientador do professor, de tal forma 

que, visa orientar e estruturar todo o ano letivo. Neste sentido, todas as decisões nele 

expressas poderão ser alvo de reajustamentos. Assim, as opções estratégicas tais como, 

a formação de grupos, os estilos de ensino, e outras decisões mais específicas serão 

também apresentadas nos planos de etapa.  

Em suma, após elaborado o plano anual de turma do 7º1ª, as etapas seguintes 

serão construídas tendo por base este plano, pelo que, apresentarão uma estrutura 

simples e sintética, de forma a serem o mais operacionais possível.  
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