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1. Introdução 

 

O presente documento faz o balanço do Plano Anual da Turma 7º2ª na disciplina 

de Educação Física. O Plano Anual de Turma foi o documento orientador da minha 

prática docente ao longo do ano letivo 2012/2013 que me ajudou a estruturar 

adequadamente todo o processo ensino aprendizagem. Sendo um documento orientador 

foi um guia específico e basilar de toda a organização e operacionalização das atividades 

pensadas e propostas. Escudero, (1982), “diz-nos tratar-se de prever possíveis cursos de 

ação de um fenómeno e plasmar de algum modo as nossas previsões, aspirações e 

metas num projeto que seja capaz de representar, dentro do possível, as nossas ideias 

acerca das razões pelas quais desejaríamos conseguir, e como poderíamos levar a cabo, 

um plano para as concretizar.” Sendo um plano tem nele a característica de ser passível 

de reformulações e, como iremos ver, devido a vários constrangimentos houve diversos 

momentos de reformulação do plano. 

O ponto de partida ou base para a elaboração do P.A.T. foram os dados obtidos 

após a Avaliação Inicial, 2ª etapa de formação.  

Este balanço faz uma comparação e uma análise constantes sobre o que foi 

delineado e identificado no início do ano, com as opções que foram tomadas ao longo do 

mesmo. Relativamente aos objetivos definidos para cada um dos grupos de nível 

identificados no P.A.T. (objetivos terminais), deve ser considerada no documento 

referente ao balanço da 3ª etapa/continuação. 

Como referimos anteriormente existiram essencialmente 3 momentos inesperados 

que nos fizeram reformular o P.A.T.: 

 1º momento - devido ao término das obras da Parque Escolar os Espaços 

Desportivos só puderam ser utilizados a 1partir de 8 de outubro; 

 2º momento – no sábado, 19 de janeiro de 2013, houve uma grave intempérie que 

danificou a estrutura do pavilhão e espaços exteriores, pelo que a partir desta data  

e até 7 de fevereiro não foi possível leccionar aulas práticas; 

 3º momento – a 14 de fevereiro iniciou nova reorganização das aulas. A rotação 

de espaços foi seguida, no entanto quando as aulas estavam marcadas para a 

Sala de Ginástica ou Pavilhão, seriam substituídas por aulas de Conhecimentos; 

 4º momento – a 28 de Fevereiro foi possível substituir o espaço Sala de Ginástica 

pelo Auditório e aí serem lecionadas as matérias da dança. Esta foi a última 
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reorganização da operacionalização das aulas, tendo permanecido até ao final do 

ano letivo. 

Sabendo que um plano anual por etapas tem características de continuidade, 

passando cada aluno por diversas fases de formação, consecutivas e consequentes, o 

balanço que apresentamos está diferente daquele que inicialmente contaríamos ter, 

neste final de ano letivo, a saber: 

 

 
Período da etapa 

previsto 
Período da etapa dado 

1ª etapa – Avaliação Inicial 
16 de outubro – 13 de 

dezembro 

16 de outubro - 13 de 

dezembro 

2ª etapa – Aprendizagem 
3 de janeiro – 7 de 

fevereiro 
3 de Janeiro - 14 de março 

3ª etapa - Desenvolvimento 
14 de fevereiro - 14 de 

março 

3ª etapa/Continuação 

(Aprend. e Des.) 
Substituiu a 4ª etapa 2 de abril - 30 de maio 

4ª etapa – Consolidação 2 de abril - 23 de maio Não lecionada 

5ª etapa - Avaliação 28 de maio - 13 de junho 28 de maio - 13 de junho 

 

Como referimos anteriormente e verificando na tabela acima, este balanço é de 

todo diferente do que planeávamos, principalmente a partir da 2º etapa. Das poucas 

aulas práticas que poderíamos lecionar, no 2º período, devido à chuva não o 

conseguimos realizar.  

A 2ª etapa passou para o calendário da 3ª etapa, mas apenas 1 aula prática foi 

realizada.  

Houve então a necessidade de, no 3º período letivo, elaborar uma etapa que 

chamei de Continuação da 3ª etapa (Aprendizagem e Desenvolvimento) para colmatar as 

falhas no período letivo anterior.  

A 4ª etapa foi suspensa por falta de tempo e também considerámos que as 

aprendizagens dos alunos eram o mais importante, não tendo também eles competências 

desenvolvidas para consolidar as matérias, pelo que demos continuação à etapa de 

aprendizagem e desenvolvimento. 

A 5ª etapa foi realizada de acordo com a calendarização. 
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1.b. Significados 

 

Tentando facilitar a compreensão deste balanço, procurarei representar o nível de 

concretização dos objetivos com um sistema de sinalização com cores, em que cada uma 

terá significado próprio:  

 - objetivo alcançado;     

- objetivo parcialmente alcançado; 

- objetivo não alcançado.  

 

2. Metodologia 

 

Aplicámos o Modelo por Etapas, uma vez que é o que tem referência nos 

P.N.E.F.. Neste modelo os conteúdos têm uma maior distribuição temporal, exigindo 

defesa de espaços polivalentes, periodizando o plano de turma. Neste caso, as 

aprendizagens no domínio motor (técnicas e táticas) são tendencialmente distribuídas. 

Este tipo de modelo ajusta-se a aprendizagens que necessitam de alguma distribuição 

temporal, a consolidar e a reter de forma relativamente permanente. Também a rotação 

de espaços da escola favorecia este método, visto que a maioria dos espaços são 

polivalentes, sendo que os alunos poderiam passar diversas aulas por matérias 

diferentes, tendo a possibilidade de realizá-las ao longo de todo o ano.  

Consideramos que este modelo foi o adequado para esta turma, uma vez que das 

modalidades trabalhadas, durante as aulas dadas, os alunos foram apresentando 

incrementos nas aprendizagens. Leva-nos a questionar, como seria se fosse “um ano 

normal”? 

 

2.1. Etapas e Unidades de Ensino 

 

De seguida é apresentado um resumo dos objetivos que foram definidos e 

atingidos ao longo do ano para cada Etapa. Contudo, alguns não foram concretizados 

devido à supressão dos espaços (SG e G).  
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1ª Etapa – Avaliação Inicial 

 

 Identificar o nível inicial de cada aluno, os seus pontos fortes e fracos, em 

cada uma das matérias previstas para o ano de escolaridade; 

 

 Identificar ritmos de aprendizagem; 

 

 Identificar alunos críticos, que necessitem de um maior acompanhamento que 

responda às suas dificuldades; 

 

 Identificar matérias prioritárias de intervenção ao longo do ano letivo; 

 

 Estabelecer metas de desenvolvimento, um prognóstico, para cada aluno; 

 

 Recolher dados que possibilitem um planeamento da Etapa seguinte, assim 

como para o planeamento anual da turma; 

 

 Recolher dados que permitam a formação de grupos de trabalho nas 

diferentes matérias, podendo estes ser identificados por grupos de nível, se a 

heterogeneidade da turma o justifique; 

 

 Recolher dados que sejam importantes para partilhar com os restantes 

elementos do Grupo de EF; 

 

 Apresentar as matérias e áreas que vão ser trabalhadas ao longo do ano; 

 

 Relembrar e rever aprendizagens anteriores; 

 

 Implementar regras de funcionamento na aula de EF; 

 

 Implementar rotinas organizativas na aula de EF; 

 

 Conhecer a dinâmica da turma; 
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 Criar um clima positivo na aula. 

Balanço: nesta etapa deparei-me dom algumas dificuldades, nomeadamente ao nível 

das metodologias, das estratégias, das matérias (mais aprofundadas), da faixa etária que 

implica questões de desenvolvimento motor, fases de crescimento, morfologia e relações 

inter-pessoais. Relativamente à A.I., cingi-me aos protocolos estabelecidos pelo grupo de 

Educação Física, elaborei instrumentos que me permitiram retirar dados sobre os alunos, 

os grupos nível e a turma, no geral. Estabeleci um bom relacionamento com a turma, logo 

no início do ano e mantive o cumprimento das regras e respeito entre todos, como pedras 

basilares. No entanto após estudo, reflexão, elaborei materiais e planifiquei aulas 

  

2ª Etapa – Aprendizagem 

  

 Desenvolver as competências base necessárias à progressão na maioria das 

matérias prioritárias; 

 

 Garantir a aprendizagem das competências básicas nas matérias prioritárias, 

de forma a possibilitar um adequado desenvolvimento da Etapa seguinte; 

 

 Desenvolver as capacidades referentes à aptidão física onde se notam 

maiores lacunas na maioria dos alunos da turma, como é o caso da aptidão 

aeróbia e da força superior; 

 

 Acompanhar com maior atenção os alunos com maiores dificuldades ao 

longo de todas as aulas; 

 

 Abordar a maioria das competências necessárias para o alcance dos 

objetivos terminais previstos para as diferentes áreas; 

 

 Consolidar regras de funcionamento da aula; 

 

 Consolidar rotinas organizativas na aula; 
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 Garantir um clima favorável à aprendizagem, possibilitando e promovendo a 

participação de todos os alunos na aula. 

 

Balanço: a 2ª Etapa foi um primeiro contacto que tive com algumas experiências novas 

(positivas e negativas), outras conhecidas, mas com idades diferentes das que costumo 

trabalhar. Penso que o balanço principal nesta etapa foi que haviam situações 

imponderáveis que não tínhamos capacidade para resolver, mas no entanto tentei 

remodelar da melhor forma, para que a turma se mantivesse motivada. Foi uma etapa 

complicada nesse aspeto e é de louvar também a compreensão por parte dos alunos. A 

substituição por aulas teóricas, veio trazer novas formas na organização, na avaliação, na 

planificação, na minha capacidade de ensinar os alunos. Nesta altura o número de aulas 

práticas lecionado foi muito reduzido e houve grandes falhas nas aprendizagens 

(atividades físicas) dos alunos. Consolidei a relação saudável de respeito e cooperação, 

mantendo também o clima bastante positivo. 

 

3ª Etapa – Desenvolvimento 

 

 Desenvolver as competências abordadas na Etapa anterior, tendo em vista o 

alcance dos objectivos terminais previstos nas diferentes áreas; 

 

 Acompanhar com maior atenção os alunos que não adquiriram a maioria das 

competências previstas nos objetivos terminais; 

 

 Garantir o alcance da maioria dos objectivos terminais para a maioria dos 

alunos. 

 

Balanço: esta etapa foi lecionada no 3º período e após reformulação do plano, 

considerei que deveria ter mais tempo do que o previsto para que os alunos tivessem 

reais aprendizagens, uma vez que anteriormente não tinha acontecido. Assim, a etapa 

seguinte foi suprimida devido à falta de tempo para a realizar e na realidade a turma não 

estava pronta para entrar nesta etapa de formação, consolidação. A 3ª etapa foi a 

principal uma vez que foi nessa altura que conseguimos lecionar com equilíbrio. Digo isto 

pois não houve falhas de aulas práticas devido às condições climatéricas e foram 

desenvolvidas competências por parte dos alunos que lhes proporcionaram atingir os 



Escola Secundária Braamcamp Freire 
Plano Anual de Turma 7º2ª 

 

8 

Estágio Pedagógico 2012/2013 – Sandra Gonçalves 

 

 

objetivos terminais. As rotinas organizativas foram consolidadas, o clima positivo 

manteve-se, tentei realizar aulas motivantes e ricas em aprendizagens. Considero que, 

dentro de todas as limitações existentes o trabalho que resultou foi muito positivo, o 

empenho e motivação demonstrados pelos alunos alcançou níveis elevados, em todos 

eles.  

 

4ª Etapa – Consolidação 

 

 Abordar, com maior preocupação, as matérias em que a maioria dos alunos 

se encontra mais afastada dos objetivos terminais;  

 

 Acompanhar, durante mais tempo durante a aula através da diferenciação do 

ensino, os alunos críticos, que se encontram em situação de não obter uma 

classificação positiva à disciplina; 

 

 Desenvolver as capacidades motoras em que os alunos apresentam mais 

dificuldades. 

 

Balanço: como referi no ponto anterior esta etapa foi suprimida uma vez que não havia 

tempo para a realizar. Ao falar com os orientadores concluímos que para os alunos seria 

melhor manter a etapa de desenvolvimento uma vez que era preferível desenvolverem as 

aprendizagens do que passar logo para o nível seguinte. 

 

5ª Etapa – Avaliação final 

 

 Rever e consolidar as competências trabalhadas ao longo do ano letivo de 

todas as matérias a avaliar; 

 

 Avaliar sumativamente as competências demonstradas pelos alunos 

relativamente a todas as áreas da Educação Física. 

 

Balanço: devido às restrições espaciais, foram lecionadas as seguintes matérias: 

basquetebol, futebol, andebol, atletismo e dança, para além das matérias na área dos 
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conhecimentos. Assim, estas foram as matérias que foram lecionadas pelo que não foi 

seguido o protocolo de avaliação definido pelos PNEF, ou seja, em vez de serem 

escolhidas para avaliar as matérias em que cada aluno poderia desenvolver melhor, a 

todos coube demonstrar o que valiam nestas matérias. Assim, as competências de ação 

relativas às atividades físicas e desportivas foram avaliadas nas categorias A, C e D.  

 

3. Balanço dos Recursos 

3.1.Recursos Humanos 

 
A turma 7º2ª foi constituída por 21 alunos, 8 raparigas e 13 rapazes. No início do 

2º período letivo uma aluna deixou a turma devido a ter emigrado com a família. Para 

além dos alunos da turma, e da minha pessoa, também fizeram parte dos recursos 

humanos os Orientadores de Estágio (Prof. Humberto Lopes e Prof. Nuno Januário). 

 

3.2.Recursos Temporais 

 

 O horário da turma compreendeu três aulas por semana: 

 Terça-feira: 08h15m – 09h00m (1 tempo letivo de 45 minutos);  

 Quinta-feira: 08h15m – 09h45m (2 tempos letivos de 45 minutos). 

 

Períodos Datas Nº aulas Nº semanas 

1º Período 14 setembro a 14 dezembro 37 13 

2º Período 3 janeiro a 15 março 31 11 

3º Período 2 abril a 14 junho 31 11 

 

Total: 35 Semanas – 99 Aulas 

 

 3.3. Recursos Espaciais 

 

O balanço para este Plano Anual de Turma relativamente aos recursos espaciais 

é diferente do que esperávamos aquando a elaboração do mesmo. Apesar de esta 

escola apresentar condições diversas para a prática da E.F., na realidade e para este ano 



Escola Secundária Braamcamp Freire 
Plano Anual de Turma 7º2ª 

 

10 

Estágio Pedagógico 2012/2013 – Sandra Gonçalves 

 

 

letivo foram muito redutoras devido aos constrangimentos subejamente relatados. A 

referir também que, por indicação do Coordenador do Departamento, o Voleibol não 

poderia ser lecionado no C1, pelo que foi suprimido. 

Espaços 1º 

Período 

2º Período 3º Período TOTAL 

Ginásio 5 5 8 2 8 0 21 

Campo 2 6 6 6 4 5 5 17 

Sala de Ginástica 8 8 9 0 9 0 26 

Campo 1 4 4 8 4 9 9 21 

Sala de Aula 14 14 9 7 7 7 14 

TOTAL 37 37 31 17 31 21 99 

 

4. Caracterização da Turma 

 

Ao longo do ano apenas o Bruno e o Filipe revelaram comportamentos quezilentos 

mas que foram sendo superados. Esses comportamentos aconteciam essencialmente em 

situações de não aceitação de determinadas brincadeiras, de assuntos pessoais e 

momentos competitivos em jogo. No entanto sempre que algo fora da norma acontecia 

chamava-os à atenção e tudo acalmava. A referir ainda que no 3º período houve apenas 

2 momentos em que tive de intervir. A Colon por vezes não trazia o equipamento, dando 

desculpas mas melhorou também no 3º período letivo. 

Os alunos de forma geral apresentaram fracos pré-requisitos em todas as 

modalidades, alguma apetência motora que os ajudou a obter algumas competências, 

principalmente o Bruno, o David, o Filipe, o João, a Gércia, a Maria e o Flávio. Os 

restantes alunos revelaram empenho, mas que foi sendo quebrado, principalmente no 2º 

período devido às inconstantes falhas nas aulas práticas. No 3º período os níveis de 

empenho foram elevados, na maioria da turma. 

De seguida apresentamos uma breve caracterização de cada aluno, com base no 

trabalho desenvolvido ao longo do ano. 

No início do ano, fiz uma análise à turma e a cada aluno, observando-os, vendo que 

tipo de relações existiam, que tipo de comportamentos, que personalidades existiam, que 

tipo de reacções poderiam existir de forma a saber como lidar com eles. Defini critérios 

de atuação em aula e fui estabelecendo limites para cada aluno. Não com autoritarismo 
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mas com alguma subtileza fui mostrando como sou enquanto professora, que papel 

tenho e quais os limites que deixo ir. O clima positivo apareceu prematuramente e desde 

então a minha relação com a turma foi de extrema cordialidade, mantendo sempre o 

espírito aberto, a brincadeira, a justificação para as ações que tomava de forma a que 

pudesse cativar os alunos, mantendo sempre o respeito entre todos. 

 

4.1.Caracterização Individual 

 

 De seguida é apresentada uma comparação das características iniciais com as 

terminais.  

Nº Nome Idade   Observações 

1 Ana Ramos 12 Aluna muito faladora, principalmente com a 

Maria, Débora Horta e a Ana Domingos. 

Apresenta poucos pré-requisitos e baixa 

condição física. Aceita as chamadas de 

atenção e modifica o comportamento.  

Em janeiro a Ana deixou a turma porque 

emigrou com a família. 

2  Ana Carolina Tavares 12 È uma aluna com excelente com- 

portamento, muito empenhada, mas 

apresenta poucos pré-requisitos. Pode 

melhorar as suas aprendizagens pois é 

empenhada. 

A Carolina surpreendeu-me uma vez que 

inicalmente a senti empenhada, no 

entanto gradualmente perdeu empenho, 

fazendo o mínimo. Com exceção dos 

Conhecimentos, nas restantes Áreas 

alcançou os objetivos mínimos. 

3 Ana Domingos 12 Aluna muito faladora, principalmente com a 

Débora Horta, Maria e a Ana Ramos. 

Apresenta poucos pré-requisitos e baixa 
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condição física. Aceita as chamadas de 

atenção e modifica o comportamento.  

Ao contrário da aluna anterior, a Ana 

empenhou-se bastante em todas as 

Áreas, melhorou substancialmente o 

comportamento. No entanto, se eu 

deixasse manteria as conversas, o que 

não aconteceu. 

4 Bruno Pandas 12 Aluno muito empenhado, pode apresentar 

comportamentos desviantes se assim 

solicitado pelos colegas. Denota má relação 

com o João Tomé e João Silva. Tem boa 

aptidão física. Pode melhorar as suas 

aprendizagens pois é empenhado. Aluno ao 

abrigo do Dec Lei 3/08. 

O Bruno melhorou imenso ao longo do 

ano, essencialmente no 2º período letivo 

e relativamente ao comportamento. 

Quanto ao desenvolvimento das 

competências manteve elevados índices 

de empenhamento e realizou excelentes 

aprendizagens. 

5 Carlos Costa 14 É irrequieto e falador, sendo 

constantemente chamado à atenção, 

Apresenta fraca aptidão física, por vezes é 

empenhado. Tem fraca auto-estima. Aluno 

ao abrigo do Dec Lei 3/08. 

O Carlos foi dos alunos que mostrou 

gradualmente a melhoria no 

comportamento. Por vezes tive que o 

chamar à atenção e apelar tanto ao 

empenho como à manutenção do 

comportamento adequado, mas acatava 

sempre e “voltava” logo à aula. 
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6 Carlos Oliveira 14 Mostra pouca motivação para a realização 

das tarefas, mas quando começa denota-se 

motivação. É educado. Pode melhorar as 

suas aprendizagens se for mais 

empenhado. 

O Carlos teve baixa assiduidade ao longo 

de todo o ano pelo que não atingiu os 

objetivos. 

7 Colon Jumo 15 Aluna apresenta bom comportamento mas é 

pouco empenhada, mostrando grandes 

dificuldades a nível motor. Por vezes tem de 

ser chamada à atenção. 

A Colon foi muito irregular, ou seja, por 

vezes vinha cheia de motivação para as 

aulas, outras com pouca. Tive que 

manter regularmente conversas com ela 

para elevar os seus índices de 

empenhamento.  

8 Daniela Oliveira 11  È uma aluna com excelente com- 

portamento, muito empenhada, apresenta 

poucos pré-requisitos. Pode melhorar as 

suas aprendizagens por ser empenhada. 

A Daniela foi uma aluna exemplar em 

termos de comportamento. Devido ao 

seu empenho foi melhorando as suas 

competências. 

9 David Moutinho 12 È um aluno com excelente comportamento, 

muito empenhado, e apresenta alguns pré-

requisitos. Pode melhorar as suas 

aprendizagens por ser empenhado. 

O David foi um aluno exemplar 

relativamente ao comportamento, e 

também com excelentes níveis de 
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empenho e proficiência motora. Resultou 

em excelentes aprendizagens. 

10 Débora Horta 14 Aluna muito faladora, principalmente com a 

Maria, Ana Ramos e a Ana Domingos. 

Apresenta poucos pré-requisitos e baixa 

condição física. Aceita as chamadas de 

atenção e modifica o comportamento. 

A Débora melhorou muito relativamente 

às conversas fora de contexto, foi 

empenhada e apresentou sempre bons 

comportamentos. 

11 Erson Adelino  15 Aluno muito tímido mas empenhado e muito 

cumpridor. Apresenta poucos pré-requisitos. 

Pode melhorar as suas aprendizagens por 

ser empenhado.  

O Erson revelou grandes dificuldades ao 

nível motor, mas devido ao seu empenho 

melhorou significativamente. Quanto ao 

comportamento, exemplar. 

12 Fábio Ferreira 13 Bastante calado, tímido falando apenas com 

alguns colegas. Tem poucas dificuldades a 

nível motor mas poucos pré-requisitos. É 

muito empenhado assim pode melhorar as 

suas aprendizagens. 

O Fábio manteve o espectro de timidez 

ao longo do ano. Comportamento 

exemplar e elevados índices de 

empenho, pelo que obteve 

aprendizagens significativas. 

13 Filipe Roque 12 É irrequieto e falador, sendo por vezes 

chamado à atenção, Apresenta poucos pré-

requisitos, à excepção do futebol, mas é 

empenhado. 
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O Filipe foi um aluno conflituoso ao 

longo do ano, mas acatava sempre as 

minhas repreensões. Empenhado e 

habilidoso em todas as matérias. 

14 Gercia Adelino 12 Aluna muito tímida mas empenhada e muito 

cumpridora. Apresenta poucos pré-

requisitos. Pode melhorar as suas 

aprendizagens por ser empenhada. 

A Gércia foi a aluna da turma mais 

empenhada e revelou grandes 

aprendizagens. Gradualmente foi 

perdendo a timidez e manteve um 

excelente comportamento. 

15 Gonçalo Ramos 12  É irrequieto e falador, sendo chamado à 

atenção, Tem baixa auto-estima. Apresenta 

poucos pré-requisitos, À excepção do 

futebol, por vezes é empenhado. 

O Gonçalo melhorou substancialmente o 

seu comportamento e empenho, quando 

percebeu que tinha de manter boas 

atitudes para elevar as suas 

competências. 

16 João Tomé 12 Bom nível motor. Mostra bom 

comportamento e empenho o que pode 

melhorar bastante as suas aprendizagens. 

O João manteve uma atitude excelente 

ao longo de todo o ano. Muito 

empenhado, curioso, responsável e 

trabalhador. 

17 João Silva 14 É irrequieto e falador, sendo chamado à 

atenção, Apresenta poucos pré-requisitos, À 

excepção do futebol, por vezes é 

empenhado. Aluno ao abrigo do Dec Lei 
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3/08. 

O João também melhorou imenso, 

essencialmente a partir do momento, 

início do 2ºP, em que o mandei sair da 

aula e fazer um trabalho na biblioteca. 

Até lá por vezes distraia-se e distraia os 

colegas. Empenhado e participativo pelo 

que revelou boas aprendizagens. 

18 Marco Marques 13 É irrequieto e falador, sendo chamado à 

atenção, Apresenta poucos pré-requisitos, À 

excepção do futebol, por vezes é 

empenhado. Aluno ao abrigo do Dec Lei 

3/08. 

O Marco manteve bons níveis de 

empenho, revelou boas aprendizagens e 

melhorias significativas no 

comportamento.  

19 Maria Carreira 12 Aluna muito faladora, principalmente com a 

Débora Horta, Ana Domingos e a Ana 

Ramos. Apresenta poucos pré-requisitos e 

baixa condição física. Aceita as chamadas 

de atenção e modifica o comportamento. 

Pode melhorar as suas aprendizagens se 

for mais empenhada. 

A Maria trabalhou imenso, procurou 

sempre melhorar as suas prestações e 

motivou imenso os colegas. Bom 

comportamento. 

20 Ruben Nobre 11 Aluno muito educado e muito prestável. 

Tem atestado médico prolongado.  

O Ruben esteve sempre prestável 

quando o solicitei, ajudou-me sempre, 

empenhando-se nas tarefas que lhe 
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pedia para realizar. Bom comportamento. 

21 Vladislav Kurlishchuck 12 Aluno um pouco falador. No entanto, 

cumpre as tarefas. Mostra poucos pré-

requisitos, mas é bastante empenhado o 

que pode melhorar as suas aprendizagens. 

O Vlad revelou ser pouco conversador e 

bastante empenhado, pelo melhorou 

bastante as suas competências. 

 

5. Planificação das matérias  

 

Espaços 1º Período 2º Período 3º Período 

Andebol 2 2 5 2 2 2 

Basquetebol 1 1 5 2 2 2 

Futebol 1 1 4 1 2 2 

Voleibol 2 2 4 1 2 0 

Atletismo 1 1 7 1 7 7 

Badminton 4 4 3 1 3 0 

Ginástica 1 1 9 3 5 0 

Dança 2 2 2 0 9 8 

Testes Físicos ESBF 4 4 2 0 1 1 

“Fitnessgram” 4 4 2 0 1 1 

Testes Teóricos/Auto-
Avaliação 

1 1 1 1 1 1 

 

 

Como podemos observar na tabela acima, essencialmente no 2º período letivo há 

elevadas diferenças nas aulas previstas e dadas devido aos constrangimentos ocorridos 

nesta altura. De notar que as aulas foram todas lecionadas, mas substituídas por aulas 

teórica. 
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6. Análise comparativa entre os objetivos diagnosticados, prognosticados e 

alcançados 

 

6.1. Atividades Físicas 

 

Neste ponto iremos apresentar uma tabela referente a todas as modalidades 

abordadas ao longo do ano (o Voleibol, Badminton e Ginástica foram suprimidas durante 

o 2º período letivo devido aos constrangimentos ocorridos), com os níveis prognosticados 

aquando a Avaliação Inicial (para o final do ano) e com as alterações realizadas ao longo 

do ano (prognóstico no P.A.T., prognóstico no fim da 3ª etapa) e nível alcançado no fim 

do ano).  

Apesar de ter sido realizado um prognóstico no P.A.T. para todas as áreas e 

referentes matérias para cada um dos alunos da turma, tornou-se necessário rever esses 

objetivos aquando a elaboração do plano da 3ª Etapa. Esta necessidade surgiu do facto 

de ter conhecido melhor os alunos ao longo de toda a 2ª Etapa, o que alterou algumas 

expectativas que foram criadas e especificadas.  

De referir que os níveis a seguir atribuídos às competências dos alunos, estão de 

acordo com o que o Grupo de Educação Física determina como critérios a observar, 

constituintes de cada um dos níveis. 

Legenda de cores/significados: 

   

Nível identificado na A.I. N.I.A.I. 

Nível alcançado N.A. 

Prognóstico apresentado no P.A.T. P.A.P.A.T. 

Prognóstico revisto ( a partir 3ª etapa) P.R.-3ªet 

 

 Após a apresentação das tabelas (P.N.E.F. e G.E.F.) apresento um balanço para 

cada matéria. 
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 P.N.E.F. Análise comparativa entre os objetivos diagnosticados, prognosticados e alcançados - 7º2ª - 2012/2013  

  
Futebol (I) Basquetebol (I) Andebol (I) 

Voleibol 
(I) 

Dança (I) Atletismo (PE) 
Ginástica(I

) 
Badminton(I

) 

Nº Nome NIAI NA PAPAT 
PR-
3Et 

NIAI NA(I) PAPAT 
PR-
3Et 

NIAI NA(I) PAPAT 
PR-
3Et 

NIAI 

M
a

té
ri
a

 s
u
p
ri
m

id
a
 d

u
ra

n
te

 a
 2

ª 
e
ta

p
a

 

NIAI NA PAPAT 
PR-
3Et 

NIAI NA PAPAT 
PR-
3Et 

NIAI 

M
a

té
ri
a

 s
u
p
ri
m

id
a
 d

u
ra

n
te

 a
 2

ª 
e
ta

p
a

 

NIAI 

M
a

té
ri
a

 s
u
p
ri
m

id
a
 d

u
ra

n
te

 a
 2

ª 
e
ta

p
a

 

1 
Ana Ramos 

(12) 
I o o o I o o o I o o o I PI o o o I o o o I I 

2 
Ana Carolina 
Tavares (12) 

I I I I I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 

3 
Ana Domingos 

(12) 
I I I I I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 

4 
Bruno Pandas 

(12) 
PE E E E I PE PE PE I PE PE PE I PI I I I I PE PE PE I I 

5 
Carlos Costa 

(14) 
PE E E E I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 

6 
Carlos Oliveira 

(14) 
PE a) a) a) I a) a) a) I a) a) a) I PI a) a) a) I a) a) a) I I 

7 
Colon Jumo 

(15) 
I I I I I I I I I I I I I PI I I I I I PE I I I 

8 
Daniela 

Oliveira (11) 
I I I I I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 

9 
David 

Moutinho (12) 
E A PA A I PE PE PE I PE PE PE I PI I I I I E PE E E I 

10 
Débora Horta 

(14) 
I I I I I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 

11 
Erson Adelino 

(15) 
I PE PE PE I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 

12 
Fábio Ferreira 

(13) 
PE E E E I PE PE PE I PE PE PE I PI I I I I PE PE E I I 

13 
Filipe Roque 

(12) 
A A A A I PE PE PE I PE PE PE I PI I I I I PE PE PE I I 

14 
Gercia Adelino 

(12) 
I PE PE PE I I I I I PE I PE I PI I I I I PE PE E I I 

15 
Gonçalo 

Ramos (12) 
E PA PA PA I PE PE PE I PE PE PE I PI 

P
E 

I PE I PE PE PE I I 

16 João Tomé (12) A A A A I PE PE PE I PE PE PE I PI I I I I E PE E I I 

17 João Silva (14) E PA PA PA I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 

18 
Marco Marques 

(13) 
E PA PA PA I I I I I I I I I PI I I I I PE PE PE I I 
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19 
Maria Carreira 

(12) 
I PE PE PE I I I I I I I I I PI 

P
E 

I PE I E PE E I I 

20 
Ruben Nobre 

(11) 
o o o o o o o o O o o o o O o o o o O o o o o 

21 

Vladislav 
Kurlishchuk 

(12) 
E PA PA PA I I I PE I PE PE PE I PI I I I I PE PE PE I I 

a) - devido à elevada falta de assiduidade o aluno, nº6, Carlos Oliveira, não foi avaliado; 
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 G.E.F. Análise comparativa entre os objetivos diagnosticados, prognosticados e alcançados - 7º2ª - 2012/2013  

  
Futebol (I) Basquetebol (I) Andebol (I) 

Voleibol 
(I) 

Dança (I) Atletismo (PE) 
Ginástica(I

) 
Badminton(I

) 

Nº Nome NIAI NA 
PAPA

T 

PR
-

3Et 

NIA
I 

NA 
PAPA

T 

PR
-

3Et 

NIA
I 

NA 
PAPA

T 

PR
-

3Et 

NIA
I 

M
a

té
ri
a

 s
u
p
ri
m

id
a
 d

u
ra

n
te

 a
 2

ª 
e
ta

p
a

 

NIA
I 

N
A 

PAPA
T 

PR
-

3Et 

NIA
I 

NA 
PAPA

T 

PR
-

3Et 
NIAI 

M
a

té
ri
a

 s
u
p
ri
m

id
a
 d

u
ra

n
te

 a
 2

ª 
e
ta

p
a

 

NIAI 

M
a

té
ri
a

 s
u
p
ri
m

id
a
 d

u
ra

n
te

 a
 2

ª 
e
ta

p
a
 

1 
Ana Ramos 

(12) 
3 o o o 3- o o o 3- o o o 2+ 2+ o o o 3- o o o 2+ 3 

2 
Ana Carolina 
Tavares (12) 

3 4 3 3 3- 3 3 3 3- 3 3 3 2+ 2+ 3 3 3 3- 3 3 3 2+ 3 

3 
Ana Domingos 

(12) 
3 4 3 3 3- 3 3 3 3- 3 3 3 2+ 2+ 3 3 3 3- 3 3 3 2+ 3 

4 
Bruno Pandas 

(12) 
3+ 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2+ 3 3 3 3 4 4 4 2+ 3+ 

5 
Carlos Costa 

(14) 
3+ 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2+ 2+ 3 3 3 3 3 3 3 2+ 3 

6 
Carlos Oliveira 

(14) 
3+ a) a) a) 3 a) a) a) 3 a) a) a) 2+ 2+ a) a) a) 3 a) a) a) 2+ 3 

7 
Colon Jumo 

(15) 
2- 3- 3 3 3- 3 3 3 3- 3 3 3 3 2+ 3 3 3 3- 3- 3 3 2+ 3 

8 
Daniela 

Oliveira (11) 
3 3 3 3 3- 3 3 3 3- 3 3 3 2+ 2+ 3 3 3 3- 3 3 3 2+ 3- 

9 
David 

Moutinho (12) 
4+ 5 5 5 3+ 4 4 4 3+ 4 4 4 3 2+ 3 3 3 3+ 4 4 4 3+ 3+ 

10 
Débora Horta 

(14) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2+ 3 3 3 3 3 3 3 2+ 3 

11 
Erson Adelino 

(15) 
3 4 4 4 3- 3 3 3 3- 3 3 3 2+ 2+ 3 3 3 3- 3 3 3 2+ 3- 

12 
Fábio Ferreira 

(13) 
4 4 4 4 3 4 4 4 3+ 4 4 4 3 2+ 3 3 3 3+ 4 4 4 2+ 3+ 

13 
Filipe Roque 

(12) 
4+ 5 5 5 3 4 4 4 3+ 4 4 4 3 2+ 3 3 3 3+ 4 4 4 2+ 3+ 

14 
Gercia Adelino 

(12) 
3 3 3 3 3- 3 3 3 3 4 3 4 2+ 2+ 3 3 3 3 4 3 4 2+ 3- 

15 
Gonçalo 

Ramos (12) 
4 4 4 4 3 4 4 4 3+ 4 4 4 3 2+ 4 3 4 3+ 4 4 4 2+ 3+ 

16 
João Tomé 

(12) 
4+ 5 5 5 3 4 4 4 3+ 4 4 4 3 2+ 3 3 3 3+ 4 4 4 3+ 3+ 
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17 João Silva (14) 4 4+ 4+ 4+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2+ 3 3 3 3 3 3 3 2+ 3 

18 
Marco 

Marques (13) 
4 4+ 4+ 4+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2+ 3 3 3 3 3 3 3 2+ 3+ 

19 
Maria Carreira 

(12) 
3 3+ 3+ 3+ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2+ 4 3 4 3 3 3 3 2+ 3 

20 
Ruben Nobre 

(11) 
o o o o o o o o O o o o o o o o o o o o o o o 

21 

Vladislav 
Kurlishchuk 

(12) 
3+ 4 4 4 3 4 4 4 3+ 4 4 4 3 2+ 3 3 3 3+ 4 4 4 2+ 3+ 
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6.1.1. Balanço nas Atividades Físicas 

 

 Voleibol – Nível Introdutório  

 

Esta modalidade deixou de ser lecionada devido ao impedimento de a realizar 

no Campo 1, a partir de 19 de janeiro de 2013. Assim, não tenho dados para elaborar 

o balanço.  

 

 Basquetebol – Nível Introdutórrio 

 

No final do ano letivo doze alunos mantiveram o nível Introdutório, tendo sido o 

prognóstico para o P.A.T.. Sete alunos subiram para o nível Parte do Elementar, no 

prognóstico do P.A.T., mantiveram aquando o balanço no final da 2ª Etapa e 

terminaram o ano letivo, nesse nível. A um aluno (Vladislav) prognostiquei o nível 

Introdutório no P.A.T., alterei para o Nível Parte do Elementar aquando o balanço da 

2ª Etapa, no entanto não conseguiu manter este nível baixando para o nível inicial. 

Nenhum aluno obteve nível 2 (parâmetros do G.E.F.), enquanto que 7 

obtiveram nível 4 e 12 nível 3. 

A maior dificuldade prendeu-se no lançamento na passada e nas 

desmarcações para receber ou aclarar, principalmente nos alunos que terminaram 

nível Introdutório. Os alunos que terminaram no nível Parte do Elementar 

demonstraram ter competências ao nível da desmarcação e corte para o cesto, 

garantir as linhas de passe e alguma atitude defensiva, nomeadamente dificultar o 

drible e passe ao adversário. No entanto ainda apresentam algumas dificuldades no 

controlo da bola e drible de progressão. 

 

 Andebol - Nível Introdutório 

 

No final do ano letivo dez alunos mantiveram o nível Introdutório, tendo sido o 

prognóstico para o P.A.T.. Sete alunos subiram para o nível Parte do Elementar, no 

prognóstico do P.A.T., mantiveram aquando o balanço no final da 2ª Etapa e 
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terminaram o ano letivo, nesse nível. A uma aluna (Gércia) prognostiquei o nível 

Introdutório no P.A.T., no entanto devido ao seu empenho e desenvolvimento das 

competências subiu para o nível Parte do Elementar, no final da 2ª Etapa, e terminou 

nesse nível, no final do ano letivo.  

Nenhum aluno obteve nível 2 (parâmetros do G.E.F.), enquanto que 8 

obtiveram nível 4 e 10 nível 3. 

A nível da desmarcação os alunos no nível Parte do Elementar conseguiram 

facilmente acompanhar e compreender o porquê e o quando desta acontecer. Quanto 

ao passe de ombro, existiram algumas dificuldades, no nível Introdutório, devido à 

dificuldade em armar o braço, foi um pouco massivo fazer com que os alunos 

conseguissem executar o gesto técnico correcto. Quanto à recepção, era o maior 

problema que impossibilitava de todo o jogo condicionado reduzido ou não, no 

entanto, após os vários exercícios que requeriam uma correcta manipulação da bola, 

verificou-se em todos os alunos uma grande e acentuada melhoria. O grupo de nível 

mais fraco nunca conseguiu realizar jogo fluido, só situações de 2x1 ou de 3x2. 

A execução do remate em salto apresenta-se como uma lacuna para os do 

nível Introdutório, apesar de ter sido trabalhada ao longo de todas as Etapas. 

 

 Futebol - Nível Introdutório 

 

Saliento que na Avaliação Inicial diagnostiquei alguns alunos dentro dos níveis 

Parte do Elementar (quatro alunos), Elementar (cinco alunos) e até Avançado (dois 

alunos). A todos eles subi um nível, para o P.A.T., com exceção do nível Avançado. 

Ainda neste grupo subi de nível, do Elementar para Avançado, a um aluno (David), no 

balanço da 2ª etapa. Terminaram todos no nível prognosticado aquando o balanço da 

2ª etapa. Assim, terminaram o ano cinco alunos no nível Introdutório, três no nível 

Parte do Elementar, três no nível Elementar, quatro no nível Parte do Elementar e três 

no nível Avançado. Cinco alunas mantiveram o nível Introdutório ao longo de todo o 

ano e até ao fim.  

Nenhum aluno obteve nível 2 (parâmetros do G.E.F.), no entanto a Colon 

obteve o seu 3 baixo. Nos restantes alunos 4 obtiveram nível 3, 10 nível 4 e 3 o nível 

5.  

Os alunos que terminaram no nível Avançado são excelentes praticantes desta 

modalidade, deste a parte da técnica individual, à da tática, inclusive arbitragem. São 
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alunos que praticam futebol federado e têm sido excelentemente treinados pois 

apresentam realmente um nível Avançado.  

Para os restantes alunos e relativamente aos níveis Parte do Elementar e 

Elementar, apresentaram boa técnica individual no entanto demonstraram dificuldades 

na parte das acções táticas. Os primeiros nas acções defensivas e drible, os segundos 

nas acções defensivas. 

Nenhum aluno obteve nível 3 (parâmetros do G.E.F.), enquanto que 7 

obtiveram nível 4. 

Relativamente ao nível Introdutório, temos as alunas que demonstraram pouco 

empenho para desenvolver as suas competências, apesar de ter aplicado diversas 

estratégias (lúdicas, trabalho individual, a pares, com bons alunos), para as motivar. 

No entanto, no final do ano já conseguiam realizar o passe e receção, remate (apesar 

de fraco em termos técnicos) e quanto ao jogo formal tiveram grandes dificuldades 

para o desenvolver devido ao pouco controlo da bola, orientação espacial, 

predisposição para se desmarcar e aplicar ações defensivas oportunamente. 

 

 Ginástica (Solo; Aparelhos; Acrobática) – Nível Introdutório 

 

Esta modalidade deixou de ser lecionada devido ao impedimento de a realizar 

no Campo 1, a partir de 19 de janeiro de 2013. Assim, não tenho dados para elaborar 

o balanço.  

 

 Badminton – Nível Introdutório 

 

Esta modalidade deixou de ser lecionada devido ao impedimento de a realizar 

no Campo 1, a partir de 19 de janeiro de 2013. Assim, não tenho dados para elaborar 

o balanço.  

 

 Atletismo - Parte do Nível Elementar 

 

Apesar de terem iniciado o ano letivo no nível Introdutório, no geral a turma 

empenhou-se a realizou boas aprendizagens.  
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A aluna nº7, Colon, mostrou-se pouco empenhada o que dificultou 

substancialmente as suas aprendizagens, sobretudo no Salto em Comprimento e 

Corridas. No lançamento manteve-se motivada e empenhada. Assim, no P.A.T. 

prognostiquei o nível Parte do Elementar no entanto a partir 2ª etapa baixei para o 

nível Introdutório tendo-se mantido até ao final do ano letivo. 

Após a A.I. prognostiquei dezoito alunos para o nível Parte do Elementar, no 

entanto no balanço da 2ª etapa alterei para o nível Elementar a cinco alunos (David, 

Fábio, Gércia, João Tomé e Maria), tendo nesta altura, apenas baixado à Colon. 

Todos os quatro alunos conseguiram desenvolver competências para se manterem no 

nível até ao final do ano letivo.  

Nenhum aluno obteve nível 2 (parâmetros do G.E.F.), no entanto a Colon 

obteve o seu 3 baixo. Nos restantes alunos 9 obtiveram nível 3 e 8 nível 4.  

Para os restantes alunos da turma, aquando o balanço da 2ª etapa, subiram de 

nível, do Introdutório para Parte do Elementar e mantiveram-no até ao final do ano 

letivo.   

Nenhum aluno obteve nível 2 (parâmetros do G.E.F.), enquanto que apenas 2 

obtiveram nível 4 e 14 nível 3. 

As maiores dificuldades foram observadas nas especialidades mais técnicas 

que requerem uma razoável predisposição motora, e bastante empenho e prática para 

realizarem aprendizagens corretas, nomeadamente nas Barreiras e Velocidade. As 

aulas foram poucas para desenvolver positivamente as competências dos alunos, no 

entanto nas restantes especialidades tivemos excelentes desenvolvimentos técnicos e 

razoáveis prestações. No entanto ao longo do ano letivo foram aplicadas as situações 

de aprendizagem que passaram por um aperfeiçoamento técnico que no início da 

avaliação inicial não existia.  

 

 Dança – Nível Introdutório 

 

Durante o 3º período letivo, altura em que consegui lecionar de uma forma 

continua, esta foi a matéria mais desenvolvida pois consegui trabalhar durante 9 aulas, 

o que proporcionou a aprendizagem de várias danças tendo até superado as 

expectativas do início do ano. No entanto apenas dois alunos elevaram o seu nível. 

Inicialmente todos os alunos se encontravam no nível Parte do Introdutório, tendo 

prognosticado o nível Introdutório para todos. Após o balanço da 2ª etapa, verifiquei 
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que apenas dois alunos (Gonçalo e Maria) poderiam subir 1 nível, para o nível Parte 

do Elementar.  

Nenhum aluno obteve nível 2 (parâmetros do G.E.F.), enquanto que apenas 2 

obtiveram nível 4 e 14 nível 3. 

As maiores dificuldades iniciais foram a timidez, que foram superadas após as 

2,3 primeiras aulas, especialmente para o Bruno, o Carlos Costa e o Vladislav. A 

coordenação e noção de ritmo também foram dificuldades apresentadas e que foram 

sendo melhoradas ao longo das aulas. Devido ao empenho e prazer que os alunos 

demonstraram adicionei mais 2 danças para além daquelas que tinha planificado no 

início do ano (de acordo com o GEF). Para além do Merengue e Chachacha, também 

aprenderam a Saudação e Tia Anica.  

 

6.2. Aptidão Física 

 

6.2.1. Balanço da bateria de testes do Fitnessgram 

 

 Devido ao espaço exterior não ser adequado para realizar a bateria de Testes 

do Fitnessgram, o G.E.F. decidiu que não se realizariam no final do ano.  
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6.2.2. Balanço da bateria de testes do G.E.F. 

  

7º2ª 
Estatura (m) Peso 

Resistência (E) 
Velocidade 

(E) 
Flexibilidade (I) 

Força  

I.M.C. 

 

   Inferior (E)  Superior (I) Média (I) 
 

  
Corrida 

 8 minutos  
40 m  

Senta e  
Alcança 

Salto 
horizontal  
pés juntos 

Extensões  
brs 
60 " 

Abdominais 
60``  

  A.I. A.F. A.I. A.F. A.I. A.F. A.I. A.F. A.I. A.F. A.I. A.F. A.I. A.F. A.I. A.F. A.I. A.F. 

    Datas Out. Jun. Out. Jun. Dez. Jun. Out. Jun. Out. Jun. Nov. Jun. Out. Jun. Out. Jun. Out. Jun. 

1 Ana Ramos (12) 1,63 O 59 O 700 o 7,72 o 25 o 1,41 o 1 o 15 o 22,2 o 

2 Ana Carolina (12) 1,55 1,57 41 40 730 850 (I) 7,72 
7,54 
(PE) 

22 25 (PE) 1,27 1,41 (PE) 1 3 (I) 24 
30 

(PA) 
17,1 16,23 ↓ 

3 Ana Domingos (12) 1,56 1,56 49 49 1150 1550 (PA) 7,81 7,8 (PE) 20 25 (PE) 1,46 1,37 (PE) 1 4 (I) 20 
25 

(PE) 
20,1 20,13 → 

4 Bruno Pandas (12) 1,58 1,60 39 40 1040 1300 (I) 8,04 
7,21 
(PE) 

10 20 (PE) 1,58 1,81 (PA) 3 8 (PE) 26 35 (E) 15,6 15,63 → 

5 Carlos Costa (14) 1,77 1,77 77 79 1350 1150 (I) 6,71 
6,22 
(PE) 

12 21 (PE) 1,56 1,78 € 2 7 (I) 21 30 (E) 24,6 25,22 ↓ 

6 Carlos Oliveira (14) 1,63 1,63 63 63 1040 a) 6,71 a) 22 a) 1,45 a) 3 a) 20 a) 23,7 23,71 → 

7 Colon Jumo (15) 1,69 1,69 57 55 525 700  (I) 8,7 8,15 (I) 20 24 (PE) 0,98 1,35 (PE) 1 5 (PE) 20 
22 

(PE) 
20,0 19,26 ↓ 

8 Daniela Oliveira (11) 1,48 1,49 30 31 1080 1250 (E) 7,72 7,05 25 25 (PE) 1,36 1,61 (AV) 2 4 (I) 23 
33 

(PA) 
13,7 13,96 → 

9 David Moutinho (12) 1,43 1,48 32 34 1230 1400 (PE) 7,5 6,41 (I) 23 24 (PE) 1,68 1,8 (PA) 5 12 (E) 40 46 (A) 15,6 15,52 ↓ 

10 Débora Horta (14) 1,59 1,63 50 50 1000 1300 7,72 
7,82 
(PE) 

25 23 (PE) 1,41 1,67 (PA) 1 6 (PE) 28 39 (A) 19,8 18,82 ↓ 

11 Erson Adelino (15) 1,77 1,77 59 59 1100 1250 (I) 7,05 6,21 5 15 (I) 1,71 1,98 (PA) 1 12 (E) 38 51 (A) 18,8 18,83 → 

12 Fábio Ferreira (13) 1,63 1,63 47 47 1140 1850 (PA) 8,01 
7,13 
(PE) 

14 15 (I) 1,70 1,88 (PA) 2 10 (PE) 40 46 (A) 17,7 17,69 ↑ 

13 Filipe Roque (12) 1,66 1,72 71 70 1350 1550 (PE) 8,04 
7,17 
(PE) 

11 14 (I) 1,55 1,89 (PA) 2 13 32 
44 

(PA) 
25,8 23,66 ↓ 

14 Gercia Adelino (12) 1,51 1,51 42 41 1350 1500 (PA) 8,01 
7,56 
(PE) 

20 25 (PE) 1,57 1,76 (A) 3 8 31 
43 

(PA) 
18,4 17,98 ↓ 
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15 Gonçalo Ramos (12) 1,47 1,47 47,5 47 1040 1100 (PE) 8,01 7,89 (I) 10 20 (PE) 1,42 1,65 € 2 5 (I) 30 
41  

(PA) 
22,0 21,75 ↓ 

16 João Tomé (12) 1,38 1,40 35 37 1560 1800 (A) 7,5 
7,32 
(PE) 

15 25 (PE) 1,52 1,65 € 4 12 (E) 33 45 (A) 18,4 18,88 ↑ 

17 João Silva (14) 1,52 1,53 60 63 630 700 (I) 9,24 
7,89 
(PE) 

15 22 (PE) 1,15 1,47 (PE) 1 10 (PE) 20 
23 

(PE) 
26,0 26,91 ↑ 

18 Marco Marques (13) 1,62 1,63 76 77 1040 900 (I) 9,31 9,21 (I) 20 20 (PE) 1,24 1,39 (PE) 1 7 (I) 21 30 (E) 29,0 28,98 ↓ 

19 Maria Carreira (12) 1,56 1,57 46 46 1040 1300 (PA) 8,23 
7,88 
(PE) 

21 25 (PE) 1,34 1,69 (PA) 1 6 (PE) 21 
35 

(PA) 
18,9 18,66 ↓ 

20 Ruben Nobre (11) 1,64 1,64 54 56 o o o o o o o o o o o o 20,1 20,82 ↑ 

21 Vladislav (12) 1,54 1,58 40 41 1250 1300 (I) 9,31 7,78 (I) 30 30 (A) 1,32 1,76 (PA) 2 8 (PE) 35 
43 

(PA) 
16,9 16,42 ↓ 
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Em relação aos resultados obtidos verificaram-se algumas evoluções, no 

entanto os resultados nos testes de resistência onze alunos obtiveram valores no ível 

Introdutório, sendo que para o G.E.F. é o Elementar. Nos testes de velocidade 16 

alunos obtiveram níveis inferiores ao nível Elementar, G.E.F. No testes da força 

inferior 8 alunos obtiveram níveis inferiores ao Elementar, referência para o G.E.F. No 

restantes testes os resultados são satisfatórios, salientando os testes de Força Média 

em que doze alunos obtiveram níveis Parte do Avançado ou Avançado. 

Estes resultados devem-se à falta de continuidade no trabalho da Aptidão 

Física, uma vez que apenas no 3º período conseguimos desenvolver um trabalho 

contínuo que pôde desenvolver alguma da aptidão física dos alunos. no entanto não 

foi suficiente. 

 

6.3. Balanço da Área dos Conhecimentos 

 

 

 

 

 

Quanto aos resultados verificados ao longo da abordagem da área dos 

Conhecimentos verificaram-se bons resultados ao longo do tempo. No 1º teste os 

alunos Carlos Oliveira e João Silva obtiveram negativas baixas. O primeiro porque 

Nº Nome 1º Teste (%) 2º Teste (%) 

1 Ana Ramos (12)  - 

2 Ana Carolina Tavares (12) 89 98 
3 Ana Domingos (12) 90 92 
4 Bruno Pandas (12) 61 55 
5 Carlos Costa (14) 71 53 
6 Carlos Oliveira (14) 36 0 
7 Colon Jumo (15) 71 68 
8 Daniela Oliveira (11) 87 90 
9 David Moutinho (12) 86 87 

10 Débora Horta (14) 65 86 
11 Erson Adelino (15) 73 61 
12 Fábio Ferreira (13) 85 95 
13 Filipe Roque (12) 90 96 
14 Gercia Adelino (12) 84 88 
15 Gonçalo Ramos (12) 75 86 
16 João Tomé (12) 90 91 
17 João Silva (14) 32 51 
18 Marco Marques (13) 74 84 
19 Maria Carreira (12) 89 94 
20 Ruben Nobre (11) 83 92 
21 Vladislav Kurlishchuk (12) 63 67 
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apresenta uma assiduidade fraca e antes do teste não compareceu a nenhuma aula 

de Conhecimentos. O João porque, tal como confessou na altura, não estudou.  

No segundo teste fica a notação de que não houve negativas, o Carlos Oliveira 

não compareceu no teste, no entanto ao longo do 3º período letivo apenas esteve 

presente numa aula. Os restantes alunos, 3 baixaram a nota, enquanto que os 

restantes subiram os valores da classificação, o que posso concluir que a este nível o 

desempenho foi bastante positivo. 

 

6.4. Balanço da Área das Atitudes e Valores 

 

 Nesta área apenas vou referir alguns alunos uma vez que os restantes 

cumpriram na totalidade as regras estabelecidas, desde o início do ano. No entanto os 

alunos referenciados nunca tiveram uma atitude ou comportamento muito negativos, 

que implicasse a falta de respeito grave pelos restantes presentes e perante a aula de 

E.F. 

 O aluno mais complicado foi o Carlos Oliveira uma vez que teve fraca 

frequência às aulas (não só E.F. mas também às restantes). Este aluno acabou por 

ficar retido logo no 2º período letivo. Tentei cativá-lo para as aulas, mas foi bastante 

irregular e até houve 3, 4 semanas consecutivas que não compareceu. Tem graves 

antecedentes familiares e encontra-se em apoio psicológico. 

 Por serem conflituosos sinalizo o Bruno e o Filipe. Felizmente não foi uma 

constante mas de vez em quando irritavam-se com determinados colegas e tive de 

intervir para os chamar à atenção. Após a minha intervenção, voltavam a realizar a 

aula. No entanto e fora esta questão, foram alunos muito empenhados e motivados. 

 A Colon tinha dias em que se notava a falta de sono pelo que estava bastante 

inativa. Notava-se o esforço que fazia mas houve aulas em que eu própria lhe disse 

para se sentar, antes de “cair para o lado”. Tem uma irmã com 6 meses que de noite 

não a deixa dormir. 

 O Carlos Costa foi o aluno que melhorou mais nesta área. No início do ano era 

muito falador, fazia o que lhe apetecia, se eu deixasse. Demorei algumas aulas mas 

consegui que ele percebesse quais as atitudes que deveria ter. No entanto e quando 

as matérias não eram ao seu gosto, até ao final do ano fazia comentários de 

desacordo, mas percebi que era para brincar. O João Silva inicialmente era muito 

falador, implicava com os colegas distraindo-os, mas com um castigo que lhe apliquei 

(fazer um trabalho para a biblioteca) no 2º período letivo, deixou de ser tão falador. 
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7. Conclusão 

 

Este documento visava analisar criticamente o Plano Anual de Turma 

efectuado no início do ano. Posso verificar que existiram vários aspectos que planeei 

duma forma e por diversas razões não foi possível realizar como planeado, alterando 

desta forma o planeamento anual. 

As informações deste documento servem para verificar quais os níveis 

prognosticados para cada aluno no final do ano (nas Áreas das Atividades Físicas e 

Aptidão Física), podendo concluir que em alguns alunos as expectativas foram 

superadas (David e Gércia), enquanto que noutros o resultado final obtido pelo aluno 

ficou abaixo do esperado (Colon e Carlos Oliveira). Os restantes alunos mantiveram 

os níveis prognosticados no início do ano letivo. Considero ainda que se o ano tivesse 

decorrido de uma forma normal, dado conhecer agora os alunos de forma objetiva 

(empenho, motivação, ritmos de aprendizagem), alguns deles poderião ter evoluído 

mais.  

De uma forma geral efectuar este planeamento anual e o seu respectivo 

balanço, foi bastante gratificante, visto que me possibilitou perceber quais os aspectos 

fundamentais a ter em atenção na construção de um documento desta dimensão e 

objetividade.   

Neste balanço também podemos verificar a presença da minha evolução ao 

longo do ano tanto a nível pessoal, como no desenvolvimento da minha função 

enquanto docente, muito especialmente na Planificação e Avaliação. Na Condução 

considero que há aspectos que poderião ter sido mais desenvolvidos, tais como os 

Feddback e Estratégias para desenvolver as competências. Se tivesse tido mais 

tempo de prática, teria tido mais feedback por parte dos observadores, no entanto as 

minhas aprendizagens proporcionaram a melhoria na minha actuação enquanto 

professora. Após este ano sinto que estou melhor, foi uma reformulação em todo o 

meu processo de ensino-aprendizagem e de futuro quem ganhará serão os alunos.  
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