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1. Introdução 

Concluída a etapa da avaliação inicial, torna-se necessário realizar um balanço 

da mesma, refletindo sobre toda a atividade desenvolvida até ao momento e sobre todos 

os resultados, obtidos pelos alunos, nas diversas matérias. 

Dado que as etapas possuem uma relação de interdependência, onde as primeiras 

são pré-requisito das segundas, torna-se fundamental a elaboração deste documento 

como base para a tomada de decisões curriculares, para poder potenciar as 

aprendizagens dos meus alunos nas etapas seguintes. 

Inicialmente, caracterizarei a etapa em diversos domínios, relativamente ao 

cumprimento dos objetivos previamente definidos, à duração e número de aulas, aos 

recursos espaciais utilizados, às áreas e matérias abordadas e avaliadas, aos grupos de 

trabalho formados e ao cumprimento da calendarização. 

 Seguidamente, irei apresentar e analisar os resultados das áreas das atividades 

físicas e desportivas, da aptidão física e dos conhecimentos. 

Posteriormente, realizarei uma análise de algumas das estratégias utilizadas ao 

longo desta etapa. 

Por fim, redigirei algumas conclusões gerais acerca dos resultados obtidos. 
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2. Caracterização da Etapa 

2.1 Objetivos 

A etapa de avaliação inicial correspondeu ao primeiro contacto que tive com 

uma turma numa situação de ensino em contexto real, como tal tinha estipulado um 

conjunto de objetivos específicos para esta etapa inicial: 

 Permitir associar os nomes de todos os alunos às respetivas caras: 

Consegui de uma forma rápida e progressiva tratar todos os alunos pelo nome, tentando 

criar uma relação mais próxima com os mesmos. 

 Conhecer os alunos, as suas capacidades e interesses; 

Consegui alcançar este objetivo, dado que no final da etapa, conheço os alunos, 

as suas capacidades e interesses. Sei, de uma forma geral, quais os alunos mais aptos 

(e.g. João Fonseca, Gonçalo, Kevin), em termos motores, e os menos aptos (e.g. 

Rodrigo). De uma forma mais específica, conheço as suas capacidades cognitivas e o 

seu grau de maturidade, e poderei prever com maior rigor os comportamentos esperados 

para as diversas tarefas propostas. Através da realização de questionários, consegui 

conhecer os seus interesses, matérias e disciplinas favoritas e quais os seus hábitos 

desportivos. Neste sentido, penso que cumpri este objetivo. 

 Apresentar as matérias, das três áreas, a lecionar ao longo do ano; 

Considero que cumpri este objetivo na íntegra, dado que logo na primeira aula, 

em conversa com os alunos ficaram definidas, de uma forma geral, quais as matérias a 

abordar ao longo do ano. Foram definidos e esclarecidos os critérios de classificação 

onde se referiam as três áreas da Educação Física. Os alunos tiveram acesso a um 

documento, em formato de papel, que explicava os critérios de avaliação em Educação 

Física, e logo, quais as matérias a abordar ao longo do ano. 

Ao longo da etapa, abordaram-se todas as matérias definidas no protocolo de 

avaliação inicial, como tal, todos os alunos tiveram um primeiro contacto com a maioria 

das matérias que iremos desenvolver e trabalhar ao longo do ano. 
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 Identificar em cada matéria, o nível geral da turma, e quais os alunos 

críticos; Diagnosticar o nível inicial dos alunos em todas as matérias de 

todas as áreas que constem do protocolo de avaliação inicial; 

Prognosticar o nível de aprendizagem que cada aluno poderá alcançar; 

Promover as aprendizagens dos alunos em todas as matérias lecionadas;  

Para todas as matérias, que constam do protocolo de avaliação inicial, consigo 

definir o nível geral da turma e quais os casos mais críticos. Possuo dados 

individualizados de todos os alunos da turma para todas as matérias, excetuando num 

caso ou outro em que os alunos tenham faltado a alguma das aulas. Todas as aulas desta 

etapa foram encaradas como aulas de ensino-aprendizagem, como tal, consegui retirar 

dados relativamente à progressão dos alunos, contudo estes foram registados de uma 

forma informal e esporádica. Foi possível prognosticar, de uma forma fidedigna, o nível 

que os alunos poderão alcançar, contudo só poderei constatar o sucesso desta tarefa com 

o decorrer do ano letivo. Neste sentido, considero que alcancei, com sucesso, estes 

objetivos. 

 Experimentar diversas rotinas de organização e gestão da aula/turma de 

forma a adotar as que mais se adequarem à realidade da turma; 

Proporcionar aulas inclusivas, em que todos possam participar sem 

constrangimentos; Permitir adotar uma perspetiva profissional reflexiva e 

com uma real preocupação pelos seus alunos; 

As rotinas de organização e regras de funcionamento foram comunicadas aos 

alunos e trabalhadas ao longo da etapa. Ainda existem rotinas que necessitam de ser 

consolidadas, nomeadamente as horas de entrada na aula, as transições entre exercícios, 

e a formação de grupos. Como tal, terei de continuar a trabalhar para que a turma 

consiga obter um maior rendimento, podendo assim alcançar os objetivos estipulados. 

Relativamente à participação dos alunos nas aulas, consegui mantê-los empenhados, 

mesmo nas matérias menos apreciadas, recorrendo para isso a diversas estratégias. 

Recolhi informação para a formação de grupos de trabalho relativa ao nível dos 

alunos em cada matéria, e ao seu comportamento. Consegui identificar alguns alunos 
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que, por questões de comportamento, não deverão trabalhar juntos (e.g. João Fonseca e 

Gonçalo).   

Consegui, adotar uma perspetiva profissional reflexiva e com uma real 

preocupação pelos alunos, sendo que as autoscopias e a relação estabelecida com alguns 

alunos da turma, permitiram o sucesso na obtenção este objetivo. 

De uma forma geral, considero que cumpri estes objetivos, contudo ainda terei 

de trabalhar para melhorar alguns aspetos. 

 Permitir tomar decisões fulcrais de planeamento, tais como a definição 

de grupos de nível, matérias prioritárias, aferição do plano plurianual, 

construção do plano anual de turma e definição das etapas seguintes; 

No final desta etapa, consigo criar com alguma facilidade grupos de nível para 

as mais diversas matérias, possuo informação pertinente para elaborar o plano anual de 

turma e para definir prioridades para as etapas seguintes. Pude constatar que a turma 

está longe de ser uma turma excecional em termos motores, contudo penso que com 

trabalho conseguirei extrair bons resultados dos alunos. 

Para definir prioridades baseei-me no confronto dos resultados da avaliação 

inicial com as competências a adquirir no 7º ano, estipuladas no plano curricular de 

Educação Física, realizado pelo departamento da disciplina. 

 Conforme vão surgindo dificuldades devo criar objetivos de formação 

para desenvolver nas várias aulas desta etapa 

No desenrolar da etapa, fui criando objetivos de formação do professor para 

desenvolver nas aulas. Por vezes, em conversa com o professor Luís Duarte e com os 

outros membros do núcleo de estágio, surgiam feedbacks sobre algumas lacunas 

evidenciadas, e a indicação de possíveis estratégias a utilizar para as solucionar e/ou 

promover a minha mestria nas tarefas de ensino. 

2.2 Duração e número de aulas 

A etapa da avaliação inicial teve a duração e o número de aulas estipuladas, 

iniciou-se no dia 18 de setembro, para o 7º1ª, e terminou no dia 26 de outubro, tendo 

assim a duração de 6 semanas, as quais corresponderam 17 aulas. Contudo, é importante 

referir que semanalmente a turma tem 3 aulas, duas num bloco de 90 minutos e uma 
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numa sessão de 45 minutos. A aula das terças-feiras sofreu uma alteração no horário, 

passando das 12h05 até às 13h35, para as 13h50 até às 15:20, contudo esta modificação 

não acarretou problemas de maior. O feriado no dia 5 de outubro já estava contabilizado 

no plano de 1ª etapa, e como tal não causou nenhuma modificação no planeamento. 

2.3 Recursos espaciais 

 Os recursos espaciais/instalações utilizadas ao longo da primeira etapa foram os 

apresentados no plano da mesma, e apesar do horário da turma ter sofrido modificações, 

o  Roulement definido no princípio do ano letivo manteve-se intacto. Neste sentido, a 

turma do 7º 1ª teve as aulas distribuídas pelos espaços da seguinte forma: 

 5 aulas no Espaço G3; 

 6 aulas no Espaço G1; 

 6 aulas no Espaço G2 

2.4 Áreas e matérias 

Foram trabalhadas e avaliadas as matérias, das 3 áreas, estipuladas no plano de 

1º etapa e ainda se acrescentaram os testes de velocidade (40m e uma volta), e os testes 

sociométricos e de autoconceito, necessários para conhecer melhor os alunos e a turma, 

e essenciais para realizar o estudo de turma. A tabela seguinte evidencia as matérias 

abordadas: 

Atividades físicas e 

desportivas 
Aptidão física Conhecimentos 

Direção de 

turma 

Jogos desportivos 

coletivos 
Aptidão aeróbia 

Estilos de vida 

saudável 

Estudo de 

turma 

Andebol Vaivém Questionário 
Teste de 

autoconceito 

Basquetebol Força 

 

Teste 

sociométrico 

Futebol Extensões de braços  

Voleibol Abdominais  

Ginástica Flexibilidade  

Ginástica de solo Extensão do tronco  

Ginástica de aparelhos Flexibilidade de  
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ombros 

Atletismo Senta e alcança  

Salto em comprimento 
Dados 

antropométricos 

 

Salto em altura Peso  

Lançamento do Peso Altura  

Velocidade e 

resistência 
IMC 

 

Patinagem 
Composição 

corporal 

 

Raquetas   

Badminton   

 

2.5 Grupos 

Nesta primeira etapa os grupos formados tendiam a ser homogéneos, para 

facilitar a realização e o registo da avaliação inicial, tornando-a mais eficiente. Contudo, 

existiam alunos que em determinadas situações tinham de ser separados para não gerar 

comportamentos de indisciplina e/ou de desvio. Inicialmente, tentei que os alunos 

fossem autónomos na criação dos grupos de trabalho, mas com o tempo reparei que esta 

estratégia não era a mais eficiente para o 7º1ª. Apesar de pretender que no final do ano 

os alunos possuam um maior grau de autonomia na realização das tarefas, no entanto, 

nesta fase inicial optarei sempre por controlar a criação dos grupos de trabalho, de 

forma a evitar comportamentos menos próprios, e também para incrementar o tempo 

potencial de aprendizagem. 

 

Tabela 1 - Matérias abordadas na avaliação inicial 
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2.6 Calendarização 

A calendarização definida no plano da primeira etapa sofreu algumas alterações. Todas as alterações estão evidenciadas na tabela da calendarização 

implementada na etapa da avaliação inicial (tabela 3). 

Projetado 
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 

Fe
ri

ad
o

 

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

Espaço G3 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                         

Salto em Comprimento                       

Badminton                       

Vaivém                       

Extensões de braços                       

Abdominais                       

Senta e alcança                       

Extensões do tronco                       

Flexibilidade de ombros                       

Dados antropométricos                       

Conhecimentos                       

 
Tabela 2 - Calendarização projetada para a etapa da A.I. 
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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 

Fe
ri

ad
o

 

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

Espaço G3 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 3 - Calendarização implementada na etapa da A.I. 
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A calendarização projetada no plano da 1ª etapa sofreu alterações, em primeiro 

lugar, devido a alguma dificuldade no registo e na avaliação inicial evidenciada nas 

primeiras aulas de basquetebol e voleibol, o que levou a um prolongamento da 

lecionação dessas mesmas matérias, em segundo lugar, devido a um incremento de 

matérias/tarefas a abordar, que inicialmente não estavam previstas. As tarefas 

relacionadas com a direção de turma não estavam previstas no planeamento da 1ª etapa, 

tiveram de se inserir no contexto da aula de Educação Física, devido à inexistência das 

aulas de formação cívica. Contudo, penso que todas as alterações não acarretaram 

problemas de maior, e consegui cumprir os objetivos que tinha estipulado para esta 

etapa. 

3. Resultados das Atividades Físicas e Desportivas 

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 estipulado 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 PI NI PI NI PI NI PI PI I PI I I E I E NI PI PI I NI PI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26  Kelvin PE E NI PI 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) 31 0 0 0 0 3 0 0 0 27 0 

Tabela 4 – Diagnóstico e prognóstico das atividades físicas e desportivas 
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Surgiram diversas dificuldades tanto para o diagnóstico, como para o 

prognóstico dos alunos nas diversas matérias. 

Dado que a avaliação inicial é realizada numa fase inicial do ano letivo, levou a 

que tivesse outras preocupações, para além de avaliar os alunos. Preocupações com a 

criação de rotinas e com a prevenção de comportamentos de desvio e/ou fora da tarefa 

foram tão proeminentes como a realização da avaliação em si. 

Contudo, com o auxílio dos meus colegas estagiários consegui diagnosticar e 

prognosticar o nível para cada aluno em todas as matérias do protocolo de avaliação 

inicial. Só através da observação e registo efetuadas pelos meus colegas, é que consegui 

adquirir todos os dados necessários para realizar uma boa avaliação inicial. Em alguns 

casos, certos alunos não foram observados pelas mais diversas razões, neste sentido os 

mesmos foram integrados no nível que me pareceu mais adequado, partindo do 

conhecimento prévio das competências que esse aluno evidenciou noutras matérias. 

Apesar de ter sempre encarado as aulas de avaliação inicial como aulas de 

aprendizagem, para que pudesse registar informações relacionadas com os ritmos de 

aprendizagem dos diversos alunos, para todas as matérias. No entanto, o registo dessas 

informações foi realizado informalmente e de forma esporádica, o que me levou a 

prognosticar, sempre, parte do nível seguinte ao nível que os alunos já evidenciavam. 

Em relação à tabela, na avaliação dos alunos realizei uma diferenciação entre 

aqueles 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 metade das mesmas. Caso demonstrasse menos de metade das 

competências de um nível, seria englobado no nível anterior. 

Serão apresentados, em seguida, os resultados obtidos e os grupos de nível 

definidos para cada uma das matérias. Importa referir que os grupos apresentados não 

são definitivos e poderão, a qualquer momento, ser ajustados de acordo com os 

desempenhos dos alunos ao longo das aulas. 
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3.1 Jogos Desportivos Coletivos 

3.1.1 Futebol 

 

Futebol 

Nível Diagnosticado NI PI I PE E 

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 

Total 8 8 3 5 2 

Nível Prognosticado PI I PE E 
E 

(aperfeiçoamento) 

Sucesso 7º ano (DEF) PE 

Nível Geral da Turma 73% não atinge os objetivos estipulados 

 

Na matéria do futebol cerca de 73% dos alunos da turma, não atingem os 

objetivos, estipulados pelo departamento de Educação Física, como sucesso para o 7º 

ano de escolaridade. Será necessário realizar um trabalho que foque a aprendizagem dos 

gestos técnicos básicos (e.g. passe, receção, condução de bola e remate) para os grupos 

do nível NI e PI. Para o nível I, PE e E também será importante aperfeiçoar os gestos 

técnicos, contudo será importante desenvolver e aperfeiçoar as competências técnico-

táticas do jogo. 

31% 

31% 

11% 

19% 

8% 

Futebol 

NI PI I PE E 

Tabela 5 – Avaliação inicial futebol 
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Vários alunos indicaram não gostar da modalidade (e.g. João Silva, Rodrigo, 

Beatriz Santos, entre outros), como tal terei de utilizar estratégias para tornar as aulas, 

onde se abordem esta matéria, motivadoras e desafiantes para todos os alunos. 

Considero prioritário trabalhar as competências desta modalidade. 

3.1.2 Basquetebol 

 
 

Basquetebol 

Nível Diagnosticado NI PI I PE E 

Alunos 
*Todos os 

restantes 
 

Maria 

Gonçalo 
  

Total 24 0 2 0 0 

Nível Prognosticado PI I PE E 
E 

(aperfeiçoamento) 

Sucesso 7º ano (DEF) PI 

Nível Geral da Turma 92% não atinge os objetivos estipulados 

Na matéria do basquetebol cerca de 92% dos alunos da turma, não atingem os 

objetivos, estipulados pelo departamento de Educação Física, como sucesso para o 7º 

ano de escolaridade. Será necessário realizar um trabalho que foque a aprendizagem dos 

gestos técnicos básicos (e.g. passe de peito, passe picado, drible e lançamento) para a 

totalidade da turma. Depois da generalidade da turma desenvolver as suas competências 

em relação aos gestos técnicos básicos, poderei focar a minha atenção sobre os aspetos 

técnico-táticos. Esta matéria é considerada prioritária. 

 

92% 

0% 
8% 

0% 0% 

Basquetebol 

NI PI I PE E 

Tabela 6 – Avaliação inicial basquetebol 
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3.1.3 Voleibol 

 
Voleibol 

Nível Diagnosticado NI PI I PE E 

Alunos 

Ana Carlota 

Ana Carolina 

Andrea 

Beatriz Matias 

Beatriz Santos 

Diana Amaral 

Diana Cunha 

Fábio 

Gonçalo 

Joana 

João Silva 

João Fonseca 

Kevin Langa 

Lucas  

Margarida 

Pedro 

Rita Silva 

Rodrigo 

Sandra Silva 

Kelvin 

Bárbara 

Maria 

Matilde 

Rita 

Susana 

 Mafalda  

Total 20 5 0 1 0 

Nível Prognosticado PI I PE E 
E 

(aperfeiçoamento) 

Sucesso 7º ano (DEF) PI 

Nível Geral da Turma 77% não atinge os objetivos estipulados 

 

Nesta matéria cerca de 77% dos alunos da turma, não atingem os objetivos, 

estipulados pelo departamento de Educação Física, como sucesso para o 7º ano de 

escolaridade. Será necessário realizar um trabalho que foque a aprendizagem dos gestos 

77% 

19% 

0% 

4% 

0% 

Voleibol 

NI PI I PE E 

Tabela 7 – Avaliação inicial voleibol 
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técnicos básicos (e.g. toque de dedos, manchete) para a totalidade da turma. Considero 

esta matéria prioritária, dado que sem as competências básicas adquiridas torna-se muito 

difícil, senão mesmo impossível, progredir para situações de jogo. 

3.1.4 Andebol 

 
 

Andebol 

Nível Diagnosticado NI PI I PE E 

Alunos 

Ana Carolina 

Andrea 

Beatriz Matias 

Beatriz Santos 

Diana Amaral 

Diana Cunha 

Joana 

João Silva 

Lucas 

Margarida 

Maria 

Pedro 

Rita  

Rita Silva 

Rodrigo 

Susana 

Ana Carlota 

Bárbara 

Fábio 

João Fonseca 

Mafalda 

Sandra 

Kelvin 

Gonçalo 

Kevin 

Matilde 

  

Total 16 7 3 0 0 

Nível Prognosticado PI I PE E 
E 

(aperfeiçoamento) 

Sucesso 7º ano (DEF) PI 

Nível Geral da Turma 62% não atinge os objetivos estipulados 

62% 

27% 

11% 

0% 0% 

Andebol 

NI PI I PE E 

Tabela 8 – Avaliação inicial andebol 
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Na matéria do andebol, cerca de 62% da turma não cumpre o nível definido como 

sucesso para o 7º ano. Contudo, muitos dos alunos, principalmente do género feminino, 

nunca teve contacto com a modalidade, sendo assim considero esta matéria prioritária, e 

deve ser abordada numa fase inicial para se desenvolverem os gestos técnicos básicos 

(e.g. passe, receção, drible e remate em apoio) e para dar a conhecer as regras básicas e 

o funcionamento de um jogo formal de andebol. 

. 
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3.2 Ginástica 

3.2.1 Solo 

 

 
Ginástica de solo 

Nível Diagnosticado NI PI I PE E 

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 

Total 4 15 2 4 1 

Nível Prognosticado PI I PE E 
E 

(aperfeiçoamento) 

Sucesso 7º ano (DEF) I 

Nível Geral da Turma 73% não atinge os objetivos estipulados 

 

A Ginástica de Solo é uma das matérias prioritárias a serem trabalhadas. 

Verifica-se que cerca de 73% dos alunos estão abaixo do nível de sucesso, a maior parte 

15% 

58% 

8% 

15% 

4% 

Ginástica de solo 

NI PI I PE E 

Tabela 9 – Avaliação inicial ginástica de solo 
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apresentam lacunas em elementos simples como os rolamentos. Terei de focar o 

trabalho nestes elementos mais simples para os alunos que se encontram nos níveis NI e 

PI, sendo que terei de desenvolver um trabalho mais avançado para os alunos dos níveis 

I e PE. A Ana Carlota pratica ginástica acrobática, e como tal poderei utilizá-la como 

um instrumento de ensino para promover as aprendizagens dos colegas, contudo penso 

que será difícil desenvolver um trabalho mais avançado unicamente com esta aluna. 

3.2.2 Aparelhos 

 
Ginástica de aparelhos 

Nível Diagnosticado NI PI I PE E 

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  

Total 1 17 7 1 0 

Nível Prognosticado PI I PE E 
E 

(aperfeiçoamento) 

Sucesso 7º ano (DEF) I 

4% 

65% 

27% 

4% 

0% 

Ginástica de aparelhos 

NI PI I PE E 
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Nível Geral da Turma 69% não atinge os objetivos estipulados 

 

Na matéria ginástica de aparelhos cerca de 69% dos alunos da turma, não 

atingem os objetivos, estipulados pelo departamento de Educação Física, como sucesso 

para o 7º ano de escolaridade. Será necessário realizar um trabalho que foque a 

aprendizagem dos elementos básicos (e.g. salto engrupado no minitrampolim, ½ volta 

na trave, e salto ao eixo no plinto) para os alunos no nível NI e PI. Para os alunos que se 

encontram no nível I e PE, poderei desenvolver um trabalho mais avançado (e.g. pirueta 

e carpa no minitrampolim, avião na trave, e, salto entre mãos no plinto).  

Considero ser importante trabalhar esta matéria em conjunto com a ginástica de 

solo, terei de ter especial atenção, dado que, nas aulas da avaliação inicial desta matéria 

muitos alunos apresentaram comportamentos fora da tarefa e de desvio. Particularmente 

na estação do minitrampolim muitos alunos procuravam algum momento de distração 

do professor para realizarem elementos e tarefas que não tinham sido propostas. Outra 

particularidade, é que a maioria dos alunos não gosta da matéria de ginástica. Como tal, 

terei de desenvolver um trabalho motivacional para a prática da mesma.  

  

Tabela 10 – Avaliação inicial ginástica de aparelhos 
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3.3 Atletismo 

3.3.1 Salto em comprimento 

 
Salto em comprimento 

Nível Diagnosticado NI PI I PE E 

Alunos   

Ana Carlota 

Ana Carolina 

Andrea 

Beatriz Matias 

Beatriz Santos 

Diana Amaral 

Diana Cunha 

Joana 

João Silva 

Lucas 

Mafalda 

Rita Silva 

Rodrigo 

 

Bárbara 

Fábio 

Gonçalo 

João Fonseca 

Kevin 

Margarida 

Maria 

Matilde 

Pedro 

Rita 

Sandra 

Susana 

Kelvin 

Total 0 0 13 0 13 

Nível Prognosticado PI I PE E PA 

Sucesso 7º ano (DEF) PI/I 

Nível Geral da Turma Todos atingem os objetivos estipulados 

 

No salto em comprimento nenhum aluno se encontra abaixo do nível de sucesso 

estipulado pelo departamento de Educação Física. Cerca de metade dos alunos encontra-

se no nível I e outra metade no nível E, como tal não considero esta matéria como 

prioritária. No entanto, os alunos que se apresentam no nível I deverão trabalhar a fase 

de voo. Já os que se encontram no nível E poderão aperfeiçoar a sua técnica de receção 

ao solo, e também trabalhar outras técnicas de salto em comprimento. 

0% 0% 

50% 

0% 

50% 

Salto em comprimento 

NI PI I PE E 

Tabela 11 – Avaliação inicial salto em comprimento 
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3.3.2 Salto em altura 

 

Salto em altura 

Nível Diagnosticado NI PI I PE E 

Alunos   

Ana Carlota 

Ana Carolina 

Andrea 

Beatriz Matias 

Beatriz Santos 

Diana Amaral 

Diana Cunha 

Joana 

João Silva 

Margarida 

Maria 

Matilde 

Lucas 

Mafalda 

Rita Silva 

Rodrigo 

Sandra 

Kevin 

Bárbara 

Fábio 

Gonçalo 

João Fonseca 

Pedro 

Rita 

Susana 

Kelvin 

Total 0 0 17 1 8 

Nível Prognosticado PI I PE E PA 

Sucesso 7º ano (DEF) I 

Nível Geral da Turma Todos atingem os objetivos estipulados 

 

No salto em altura nenhum aluno se encontra abaixo do nível de sucesso 

estipulado pelo departamento de Educação Física. Cerca de 65% dos alunos encontra-se 

no nível I e os restantes nos níveis PE e E, como tal não considero esta matéria como 

prioritária. No entanto, os alunos que se apresentam no nível I deverão trabalhar a 

Tabela 12 – Avaliação inicial salto em altura 

0% 0% 

65% 
4% 

31% 

Salto em altura 

NI PI I PE E 
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rotação do tronco e a receção no colchão. Já os que se encontram nos níveis PE e E 

poderão aperfeiçoar a entrada do braço no momento da impulsão e o afastamento no 

momento que antecede o salto. 

3.3.3 Lançamento do peso 

 
 

Lançamento do peso 

Nível Diagnosticado NI PI I PE E 

Alunos 

Ana Carlota 

Ana Carolina 

Andrea 

Beatriz Santos 

Diana Amaral 

Diana Cunha 

Fábio 

Joana 

João Silva 

Mafalda 

Margarida 

Rita 

Rita Silva 

Rodrigo 

Sandra Silva 

Bárbara 

Beatriz Matias 

Gonçalo 

Kevin 

Lucas 

Kelvin 
 

João Fonseca 

Maria 

Matilde 

Pedro 

Susana 

Total 15 4 2 0 5 

Nível Prognosticado PI I PE E 
E 

(aperfeiçoamento) 

Sucesso 7º ano (DEF) PI/I 

Nível Geral da Turma 58% não atinge os objetivos estipulados 

Tabela 13 – Avaliação inicial lançamento do peso 

58% 

15% 

8% 

0% 

19% 

Lançamento do peso 

NI PI I PE E 
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No lançamento do peso 58% dos alunos encontram-se abaixo do nível de 

sucesso estipulado pelo departamento de Educação Física. Contudo existe uma grande 

variabilidade de performances nesta matéria, como tal poderei trabalhar esta matéria 

nesta fase inicial do ano letivo, para que a totalidade da turma cumpra os objetivos 

estipulados pelo departamento. Os alunos do nível NI e PI poderão trabalhar o 

lançamento lateral, já os colegas do nível I e E poderão abordar o arremesso de costas. 

3.3.4 Velocidade 

Embora não constasse do protocolo de avaliação inicial, foi sugerido numa 

reunião de departamento a realização de dois testes complementares, para que se possa 

construir uma base de dados relativos aos tempos dos alunos dos diversos anos letivos 

nestas provas. Contudo, nenhum dos resultados terá influência na avaliação dos alunos. 

O primeiro teste consistiu num sprint de 40 m e o segundo consistiu numa volta à pista 

em velocidade máxima, sendo que a pista tem sensivelmente 130metros de percurso. 

Os testes foram cronometrados e registei o tempo que os alunos demoraram a 

percorrer os respetivos percursos. Estes testes servirão também para verificar a evolução 

dos alunos ao longo do ano letivo. 

 
Aluno 40 Metros (segundos) 1 Volta (segundos) 

1- Ana Carlota 7.69 30 

2- Ana Carolina 7.03 24 

3- Andrea 6.89 26 

4- Bárbara 7.38 28 

5- Beatriz Matias 6.78 24 

6- Beatriz Santos 7.72 30 

7- Diana Amaral 6.97 27 

8- Diana Cunha 6.53 24 

9- Fábio 7.44 25 

10- Gonçalo  6.56 23 

11- Joana 6.50 23 

12- João Silva 7.84 28 

13- João Fonseca 6.16 25 

14- Kevin Langa 6.43 22 

15- Lucas Caramelo 7.28 27 

16- Mafalda 7.72 26 

17- Margarida  6.75 23 

18- Maria 7.72 32 

19- Matilde 7.10 24 

20- Pedro 6.54 24 

21- Rita  6.41 22 

22- Rita Silva 7.57 28 
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23- Rodrigo  8.66 30 

24- Sandra Silva 7.59 27 

25- Susana 6.59 25 

26- Kelvin 6.35 23 

3.4 Desportos de Raquetas 

3.4.1 Badminton 

 

Badminton 

Nível Diagnosticado NI PI I PE E 

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 

  

Total 7 9 10 0 0 

Nível Prognosticado PI I PE E 
E 

(aperfeiçoamento) 

Sucesso 7º ano (DEF) I 

Nível Geral da Turma 62% não atinge os objetivos estipulados 

 

Tabela 14 – Avaliação inicial velocidade  

Tabela 15 – Avaliação inicial badminton 

27% 

35% 

38% 

0% 0% 

Badminton 

NI PI I PE E 
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Na matéria de badminton verifica-se que praticamente 62% dos alunos encontra-

se fora do nível considerado de sucesso para o 7º ano. Apesar de no projeto curricular 

de Educação Física estar definido que os alunos poderão enquadrar o nível PI/I, ao 

verificar as competências a desenvolver por ano, verifiquei que para a matéria de 

badminton, as competências que se pretende que os alunos adquiram são de nível I (na 

sua totalidade), como tal referenciei o sucesso no 7º ano para o nível I. 

 Assim sendo, esta é uma matéria que exige prioridade no seu desenvolvimento. 

A maioria dos alunos tem dificuldade em manter o volante no ar, e a iniciar o jogo com 

serviço. Como tal terei de dar prioridade a todas as progressões pedagógicas, para que 

os alunos que se encontram no nível NI e PI consigam estar em condições de realizar 

um jogo. Para os alunos que estão no nível I deverá ser desenvolvido um trabalho de 

aperfeiçoamento dos batimentos lob, clear e serviço por baixo.  
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3.5 Patinagem 

 

Patinagem 

Nível Diagnosticado NI PI I PE E 

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 

  

Total 8 14 4 0 0 

Nível Prognosticado PI I PE E 
E 

(aperfeiçoamento) 

Sucesso 7º ano (DEF) PI/I 

Nível Geral da Turma 31% não atinge os objetivos estipulados 

A matéria de patinagem não é uma matéria prioritária, dado que 69% dos alunos 

atingem os objetivos considerados de sucesso para o 7º ano. Contudo, este valor não é 

sugestivo do nível geral da turma, dado que bastava os alunos conseguirem marchar 

com os patins, para serem colocados no nível PI. No entanto, penso que a maior parte da 

turma gosta da matéria e poderá desenvolver as suas competências numa etapa mais 

avançada. 

Tabela 16 – Avaliação inicial patinagem 

31% 

54% 

15% 

0% 0% 

Patinagem 

NI PI I PE E 
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4. Resultados da Aptidão Física 

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

aptidão física. 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 (F.R.) 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. 
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7º 

1ª 
Nome 

Id
a

d
e
 (

a
n

o
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A
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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 17 – Diagnóstico da aptidão física e composição corporal 
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4.1 Aptidão aeróbia 

4.1.1 Vaivém 

 

 
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 

69% 

27% 

4% 

Vaivém 

Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Tabela 18 – Avaliação inicial aptidão aeróbia 
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aptidão aeróbia uma matéria a desenvolver ao longo de todo o ano. Para isso, devo 

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. 

4.2 Aptidão muscular 

4.2.1 Força média - abdominais 

 

 
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 

João Silva 

Rodrigo 

Kelvin 

 

 

54% 
42% 

4% 

Abdominais 

Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 
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Pedro 

Total 14 11 1 

 

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). 

 
  

Tabela 19 – Avaliação inicial força média 



 

32 
Professor Estagiário Diogo Álvares 

4.2.2 Força superior - extensões de braços 

 

 
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 

 

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. 

54% 
42% 

4% 

Extensões de braços 

Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Tabela 20 – Avaliação inicial força superior 
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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 contra a realização do mesmo. 
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4.2.3 Força e flexibilidade - extensão do tronco 

 

 
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 

Kelvin 

Bárbara 

Beatriz Matias 

Fábio 

Gonçalo 

João Fonseca 

Kevin 

Lucas 

Margarida 

Pedro 

Rita 

Rita Silva 

Susana 

 

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.

54% 

46% 

0% 

Extensão do tronco 

Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Tabela 21 – Avaliação inicial força e flexibilidade: extensão do tronco 
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4.3 Flexibilidade  

4.3.1 Senta e alcança 

 

 
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 

27% 

73% 

0% 
Senta e alcança 

Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Tabela 22 – Avaliação inicial flexibilidade: senta e alcança 
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ZSAF, o que evidencia a necessidade de se desenvolver a flexibilidade ao longo da 

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. 

4.3.2 Ombros 

 
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 

65% 

31% 

4% 

Ombros 

Dentro ZSAF Fora ZSAF Não realizou 

Tabela 23 – Avaliação inicial flexibilidade: ombros 
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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 

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. 
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4.4 Composição corporal 

4.4.1 Índice de massa 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 

62% 15% 

23% 

0% 

IMC 

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

Tabela 24 – Avaliação inicial IMC 
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Relativamente aos valores do índice de massa corporal (IMC) verifica-se que 

62% da turma está dentro da ZSAP 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 

Maria e no Rodrigo, que apresentam excesso de peso e/ou obesidade. 

4.4.2 Percentagem de massa gorda 

 
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 

62% 

4% 

23% 

11% 

% Massa Gorda 

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

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. 

  

Tabela 25 – Avaliação inicial % MG 
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5. Resultados dos Conhecimentos 

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. 

Durante o preenchimento do questionário surgiram muitas dúvidas relacionadas 

com o grau de complexidade do vocabulário utilizado. Como tal, em futuros 

documentos terei de especial atenção ao vocabulário a utilizar. 

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. 
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6. Estratégias de Ensino 

As estratégias definidas e apresentadas no plano de etapa não tiveram todo o 

mesmo impacto junto dos alunos e nem todas surtiram o efeito desejado no trabalho 

com a turma. Assim, serão analisadas, das estratégias utilizadas, aquelas consideradas 

mais pertinentes de serem aqui abordadas. 

Relativamente às estratégias definidas para a instrução, estas foram apropriadas, 

porque inicialmente elaborava demasiados tempos de instrução, ao aplica-las pude 

evoluir neste parâmetro. Uma dificuldade constatada, foi de garantir que todos os alunos 

estavam em silêncio e atentos às instruções. Como tal, tive de separar determinados 

alunos para as situações que exigem alguma concentração e de adotar uma estratégia de 

contagem até 3 para que todos os alunos se calassem. A turma, revelou-se bastante 

infantil em relação às outras turmas de 7º ano, contudo se mantiver as estratégias 

adotadas posso garantir o sucesso destas tarefas. 

Nas estratégias de gestão e organização da aula estava definido que os grupos 

deveriam ser estabelecidos antes da aula., o que foi sempre respeitado, contudo existem 

diversos grupos de alunos dentro da turma. Como tal, surgiram dificuldades para alguns 

alunos cooperarem e trabalharem com outros. Existem diversos alunos que apresentam 

comportamentos fora da tarefa com alguma facilidade, no entanto com o tempo os 

grupos foram sendo aferidos, e penso que no final da etapa já consigo criar bons grupos 

de trabalho, apesar de por vezes esses grupos não serem os de nível. Relativamente à 

criação de rotinas, a turma chega constantemente atrasada, como tal optei por iniciar a 

aula passados 5 minutos do toque de entrada, sem aguardar que todos estejam presentes. 

Esta estratégia tem resultado, contudo esta rotina necessita de ser consolidada. 

Relativamente à estratégia de utilizar música durante o aquecimento no espaço 

G2 fiquei limitado, dado que às terças-feiras, nas aulas de 90 minutos, quando teria 

maior tempo disponível para despender com o aquecimento, o núcleo de desporto 

escolar de dança está, em simultâneo, a ter uma sessão de treino, o que me impossibilita 

de utilizar a aparelhagem nestas aulas. Neste sentido, terei de optar por outras 

estratégias ao nível do aquecimento e/ou utilizar nas aulas de 45 minutos que se 

realizem no espaço G2. 

No que diz respeito ao utilizar variantes de facilidade e dificuldade para as 

diversas situações de aprendizagem, penso que fui bem sucedido. As aulas de avaliação 

inicial foram sempre encaradas como aulas de ensino-aprendizagem. Existiram sempre 
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exercícios de aprendizagem para além daqueles que constavam no protocolo de 

avaliação inicial. Durante esta etapa, foram introduzidos progressivamente exercícios 

para o desenvolvimento da força, flexibilidade e da resistência no aquecimento e na 

parte final das aulas, o que se revelou um sucesso para a evolução dos alunos. 

Relativamente às estratégias relacionadas com o clima da aula é de salientar a 

evolução na relação professor-aluno. Primeiramente, criei uma relação demasiado 

distante para com os alunos, estava sempre a corrigir comportamentos e atitudes, o que 

levou a que por vezes chegasse a casa sem um sentimento positivo em relação às 

minhas aulas. Contudo, com o decorrer da etapa fui criando uma ligação com os 

mesmos, e penso que neste momento existe uma relação mais próxima, em que os 

alunos desenvolveram respeito e confiança pelo professor.  

Relativamente à estratégia de elogiar frequentemente as boas prestações ou 

comportamentos perante a turma, penso que consegui evoluir neste parâmetro, contudo 

ainda despendo demasiado tempo a corrigir comportamentos inadequados, 

desperdiçando assim oportunidades para referenciar os bons comportamentos. Neste 

sentido, deverei utilizar e referenciar os bons exemplos em vez de estar sempre a 

referenciar os maus.  

No que diz respeito à disciplina, como já referi anteriormente, ainda tenho 

alguma dificuldade em criar grupos de trabalho de forma a separar os alunos com 

propensão para comportamentos fora da tarefa e/ou de desvio. Muitos dos alunos 

adquirem com facilidade este tipo de comportamentos, preciso de arranjar estratégias 

para envolvê-los nas aulas de forma a limitar a ocorrência dos mesmos. Uma estratégia 

utilizada foi o controlo à distância de forma sistemática, para que os alunos sintam que 

estão a ser observados. Outra foi a sensibilização dos alunos para a importância de um 

comportamento apropriado dentro e fora da sala de aula, o que não surtiu grande efeito. 

Negociei com os alunos um “castigo” para este tipo de comportamentos, e ficou 

decidido que quem apresentasse este tipo de comportamentos, iria ficar sentado a olhar 

para a parede até o professor dar ordem em contrário 

Este tipo de comportamentos tem vindo a reduzir drasticamente, contudo 

depende muito do interesse dos alunos na tarefa que estão a desempenhar.  

Em relação às estratégias de feedback, considero que as utilizei com sucesso, 

empreguei feedbacks para toda a turma, de grupo e individuais. Utilizei feedbacks 

quinestésicos, orais e gestuais, e privilegiei sempre o feedback positivo. Por vezes dava 

feedbacks e não aguardava para ver se os mesmos surtiam efeito, contudo este 
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comportamento veio a alterar-se, e no final da etapa já consigo ,na maior parte das 

vezes, fechar o ciclo do feedback. 

Para finalizar, relativamente às decisões de avaliação e controlo, devo apenas 

realçar que consegui avaliar com sucesso o nível dos alunos nas matérias em todas as 

aulas, e que no final de cada aula foi sempre realizada uma autoscopia. 
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7. Conclusão 

Após a realização do balanço da primeira etapa, cheguei à conclusão de que o 

nível geral da turma na área das atividades físicas e desportivas se encontra abaixo do 

nível considerado de sucesso pelo departamento de Educação Física. É necessário 

trabalhar e aperfeiçoar os gestos técnicos básicos da grande maioria das matérias e é 

necessário desenvolver, nos alunos, a compreensão das situações técnico-táticas dos 

jogos desportivos coletivos. Pude concluir, que terei de desenvolver e promover um 

clima positivo para com as matérias de ginástica e de atletismo, nomeadamente, na 

corrida, de velocidade e de resistência. 

A turma ainda tem que evoluir muito para que todos os alunos possuam tanto 

uma boa aptidão física, como conhecimentos sobre a importância da atividade física e 

da adoção de um estilo de vida saudável. 

Futuramente, será necessário aperfeiçoar as estratégias de prevenção e as 

intervenções sobre os comportamentos fora da tarefa e de desvio, de forma a conseguir 

focar-me maioritariamente nas aprendizagens dos alunos.  

Importa referir que os resultados obtidos na avaliação inicial, assim como os 

grupos de nível formados, não são definitivos e são passíveis de ser alterados e 

ajustados ao longo do ano letivo, de acordo com a evolução de cada aluno. 

Neste sentido, a realização deste balanço possibilitou-me agrupar e sistematizar 

um conjunto de dados, e refletir sobre os mesmos, de forma a poder planear as etapas 

seguintes e realizar o plano anual de turma, com o intuito de potencializar as 

aprendizagens, dos meus alunos, daqui em diante. 

A etapa de avaliação inicial foi extremamente importante, na medida em que 

também serviu para realizar uma pequena avaliação às minhas capacidades enquanto 

professor. Para mim, este foi o primeiro momento que lecionei em contexto real, o que 

me possibilitou constatar quais as minhas principais dificuldades 
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