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Introdução 

 

O Plano Anual de Turma constitui um documento orientador que visa auxiliar a 

professora de Educação Física (EF) no trabalho a desenvolver com a sua turma ao 

longo do ano letivo, procurando otimizar o processo de ensino-aprendizagem. 

Este documento diz respeito ao planeamento da atividade da turma ao longo 

do ano e é orientado para a concretização de um conjunto de objetivos de cada 

matéria, de acordo com as decisões tomadas ao nível do grupo disciplinar de EF e das 

orientações do programa nacional de EF (PNEF) do 3º ciclo. 

É importante referir que o grupo disciplinar de EF não disponibilizou qualquer 

projeto de EF, plano plurianual, nem plano anual da turma do ano letivo transato, 

exceto para os alunos que integravam a turma de professores estagiários, e que não 

transitaram de ano. 

Neste documento proceder-se-á à seleção e operacionalização dos objetivos 

para cada matéria com vista ao desenvolvimento efetivo do desempenho dos alunos. 

Igualmente serão selecionadas as prioridades de desenvolvimento. 

A base de suporte para as decisões formuladas foram os dados obtidos na 

Avaliação Inicial feita aos alunos, a que constitui a 1ª etapa do processo de formação 

dos mesmos. Os dados recolhidos permitiram obter informações sobre o clima de 

aula, rotinas organizativas e diagnóstico dos níveis de desempenho dos alunos, bem 

como as suas possibilidades de desenvolvimento. 

Este documento não é estanque, pelo que se constitui como um documento 

passível de ser alterado e reajustado tendo por base as avaliações contínuas 

realizadas pela professora. Assim, irão ser definidas as metas e prioridades dos 

alunos, tendo em consideração o seu nível inicial procurando cumprir o princípio da 

diferenciação e inclusão do ensino. 

Uma vez que é crucial ter em conta os recursos materiais, humanos e 

espaciais de forma a rentabilizar a aprendizagem, irá ser feita uma breve caraterização 

destes recursos, destacando os espaços de lecionação e a sua polivalência. 

Posteriormente irá proceder-se a uma caracterização da turma e apresentação 

dos resultados da Avaliação Inicial dos alunos nas 3 áreas de formação Atividades 

Físicas Desportivas, Aptidão Física e Conhecimentos.  

Finalmente irão ser prognosticados os níveis de desempenho para os alunos 

tendo em conta os níveis definidos pelos PNEF, irão ser traçadas as estratégias para 

melhorar o processo ensino-aprendizagem e a operacionalização dos processos de 

avaliação. A disciplina de EF apresenta uma carga horária de 90’ + 45’ por semana.  



Caraterização da Turma 

 

A caraterização da turma é um processo que não deve ser negligenciado pelos 

professores, dado que as particularidades da turma e de cada aluno a nível social, 

assim como as suas necessidades e capacidades de aprendizagem podem ser 

elementos fundamentais na planificação do processo de ensino-aprendizagem. 

A turma 7ºC é constituída por 21 alunos, dos quais 14 são do género masculino 

e 7 do género feminino. As alunas N e C, já não fazem parte da turma pois foram 

transferidas para outra escola. Esta turma possui alunos provenientes de variadas 

turmas do ano letivo transato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A turma tem alunos com idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos, e 

alguns alunos são repetentes como é o caso da F e do P. 

A aluna B veio transferida de outra escola para esta turma. 

Nesta turma foram detetados 3 alunos com necessidades educativas especiais 

(NEE) sendo estes a B, a M e o S.  

A aluna M apresenta um problema de obesidade que afeta também a sua 

relação com os pares e consigo própria, podendo ser um dos principais motivos da 

sua baixa autoestima. 

O aluno S apresenta um rendimento intelectual muito inferior ao das crianças 

com a sua idade cronológica. O aluno é acompanhado por uma psiquiatra e está 
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Tabela 1 - Distribuição dos alunos por género 



medicado no sentido de assegurar o controlo da impulsividade e ansiedade. O S está 

a concluir o 7º ano por regime de disciplinas pelo que apenas está a frequentar a aula 

de EF de 90’.  

Os alunos D, M, A, P e L estão a ser acompanhados pelo programa ECO. 

De acordo com um questionário realizado na 1ª etapa foi possível verificar 

quais as matérias preferidas dos alunos quanto à EF, o nº de reprovações, o seu 

passado desportivo e se possuem algum problema de saúde. 

 

Nº Nome Idade 
Repetentes Data de 

nascimento Passado 
desportivo 

Matérias 
preferidas 

Problemas de 
saúde 7º Total 

1 B 13  2º, 7º 07/10/1998 Dança, judo   

2 B 12   04/06/2000 Futsal, natação Futebol  

3 C 12   04/06/2000    

4 C 14  5º, 7º 02/04/1998    

5 D 13  5º 04/03/1999    

6 D 12   30/01/2000 Natação Andebol Obesidade 

7 E 12   01/11/1999 Futebol, futebol 
Futebol, 
andebol 

 

8 F 13 x 7º 19/05/1999   Asma 

9 G 12   25/01/2000 Futsal, dança Futsal  

10 G 12   11/06/2000 Futebol 
Futebol, 
basquetebol 

 

11 H 13  6º 06/12/1998 Kick boxe Futebol  

12 K 13   03/03/1999 Futsal, judo, futebol Futsal  

13 M 13  2º 14/02/1999 Corrida  Obesidade 

14 M 13   30/03/1999 Bmx race   

15 M 12   24/02/2000 Futebol, futsal Futebol  

16 M 13  3º 31/12/1998 Ciclismo, natação Badminton  

17 N        

18 P 12   25/04/2000 Natação Natação  

19 P 14 x 2º, 7º 22/01/1998 Futsal, futebol   

20 S 14  1º, 2º 09/04/1998    

21 T 11  2º, 7º 16/11/1999 Capoeira  Asma 

22 L 11  5º 04/07/1999 Dança, futsal   

23 D        

 

Tabela 2 - Idade, passado desportivo e matérias preferidas e problemas de saúde dos alunos 



É importante reparar que mais de metade da turma (11 alunos) já reprovou 

pelo menos uma vez ao longo do percurso académico, sendo 5 deles estão a repetir o 

7º ano. 

Na 1ª reunião de Conselho de Turma foi elaborada uma breve caraterização de 

alguns alunos da turma, que no geral das disciplinas apresentam comportamentos 

pouco apropriados para a aula, não respeitam as ordens dos professores e são 

frequentemente os responsáveis pelos focos de indisciplina e comportamentos fora da 

tarefa. Um dos 2 alunos mais conflituosos é o D que foi suspenso no ano transato, 

mostra alguma maldade para com os colegas e agressão verbal para com os 

professores, comportamentos estes que são de alguma forma apoiados pela mãe, que 

não mostra qualquer atitude de procurar melhorar a educação do filho. Inclusive neste 

ano letivo foi atribuído ao D uma participação e um processo disciplinar que resultou 

numa suspensão de 4 dias, resultado de um furto, pelo que a mãe do mesmo não 

mostrou qualquer intenção de se mobilizar até à escola. O aluno M foi alvo do mesmo 

processo disciplinar, pois cooperou com o D. Todavia, no passado do M não foram 

registados mais comportamentos disruptivos. O outro aluno que apresenta mais 

comportamentos fora da tarefa é o P, que teve 6 negativas no ano anterior. 

No geral, muitos dos comportamentos desadequados dos alunos da turma são 

fruto de alguma instabilidade e problemas no seio familiar. 

O delegado de turma é o G e o subdelegado é o B. 

Após a 1ª reunião intercalar de turma, foi possível proceder à elaboração do 

Plano de Trabalho da Turma (PTT) onde consta uma sintética descrição da turma. A 

mesma enuncia que os alunos não colaboram com os colegas de modo a criar um 

bom clima de aula, são imaturos, não procuram autonomia nas tarefas e 

esclarecimento de dúvidas e que no geral não revelam grande gosto pelas atividades 

letivas. 

Considero que na disciplina de EF os alunos conseguem manter um 

comportamento diferente. Penso que no geral todos apresentam grande pré-

disposição para o exercício físico e para as tarefas propostas, embora sejam muito 

agitados. Esta agitação em demasia acaba por complicar todo o processo de 

lecionação pois os alunos não prestam atenção à instrução do professor e por vezes 

perdem-se aquando da realização das tarefas. 

  



Após a 1ª etapa foi possível identificar algumas particularidades dos alunos, 

descritas na seguinte tabela. 

 

Nº Nome Caraterização 

1 B 
Aluna muito pouco motivada para a prática desportiva, sendo um hábito a falta 
de material para a aula. Desinteressada. Nas poucas aulas que realiza é o 
principal agente de destabilização e não coopera com os colegas. 

2 B Aluno muito motivado, assíduo e pontual. Muito empenhado. 

3 C 
Aluna bem comportada. Defende os colegas e coopera com eles. Bastante 
empenhada. 

4 C 
Aluna muito pouco motivada para a prática desportiva, sendo um hábito a falta 
de material para a aula. Segue os comportamentos da Bruna. Desinteressada 

5 D 
Aluno que apresenta bastantes comportamentos fora da tarefa. Discute com 
colegas e com a professora. Apresenta frequentemente o comportamento 
inverso do que o que é solicitado pela professora. Muito falador. 

6 D 
Aluno com baixas capacidades físicas devido ao excesso de peso. Dificuldades 
na maioria das tarefas práticas. Empenhado. 

7 E 
Aluno discreto, um pouco distraído. Não se destaca ela positiva nem pela 
negativa. Empenhado.  

8 F 
Aluna bastante empenhada principalmente na ginástica e voleibol. Mostra 
iniciativa. Aluna pouco pontual. 

9 G Aluno muito motivado e empenhado. 

10 G 
Aluno discreto, um pouco distraído. Não se destaca ela positiva nem pela 
negativa. Menos empenhado que o Eduardo. 

11 H 
Aluno pouco falador, não mostra motivação nem gosto pelas tarefas mas 
também não reclama. Aluno empenhado. 

12 K Aluno com grande potencial. Empenhado e motivado. 

13 M 
Aluna esforçada, apesar do excesso de peso. Coopera com os colegas. 
Voluntaria-se para ajudar. Aluna depende um pouco da motivação da professora. 

14 M Aluno com grande potencial. Empenhado e motivado. Falador. 

15 M Aluno com grande potencial. Empenhado e motivado. Falador. 

16 M 
Aluno que coopera com colegas mas que gosta de refilar e de dar opinião sobre 
tudo. Coopera na aula. 

17 N  

18 P 
Aluna com bastantes dificuldades. Coopera na aula, mas não apresenta grande 
motivação.  

19 P 
Aluno que discute com os colegas e com a professora. Apresenta 
comportamentos fora da tarefa. Por vezes é bastante empenhado, por vezes não 
destabiliza a aula e não coopera. 

20 S 

Aluno com dificuldades mas que está integrado na turma. Não consegue 
trabalhar com todos os colegas, pois é conflituoso. Quando lhe são pedidas 
tarefas que gosta e se sente capaz mostra muito empenho. Depende bastante 
da atenção da professora. 

21 T Aluna empenhada um pouco conflituosa. Coopera bastante na aula. 

22 L Aluna motivada, com grande potencial. Empenhada mas um pouco conflituosa. 

 

  

Tabela 3 - Caraterização dos alunos na EF 



Recursos espaciais e temporais 

 

Na Escola Básica 2+3 de Alfornelos existem quatro grandes espaços para a 

lecionação das aulas de EF, um espaço interior no pavilhão desportivo e três no 

exterior com campos polidesportivos.  

 

 

 

 
O pavilhão pode ser dividido em 2/3 e 1/3 de maneira que possam ter aulas 2 

turmas ao mesmo tempo.  

O polidesportivo exterior divide-se em 2 espaços. Um que integra um campo de 

futebol e 2 campos de voleibol, e outro que integra um campo de basquetebol e uma 

pista de atletismo com caixa de saltos. Deste modo no espaço exterior também é 

possível estarem 2 turmas a ter aulas ao mesmo tempo. Existe também um espaço 

alternativo, designado espaço verde que tem os campos dos JDC, que poderá ser 

utilizado pelo professor quando quiser onde podem ser lecionadas as mesmas 

matérias que em qualquer espaço exterior, exceto o salto em comprimento. 

De maneira que todos os professores possam estar o mesmo tempo em todos 

os espaços, a rotação pelos mesmos é feita de acordo com a seguinte tabela. 

 

Ilustração 1 - Pista de atletismo e caixa de saltos; campo de basquetebol, campo de futebol, campos de 

voleibol, espaço verde, pavilhão desportivo 



 

 
Deste modo, o nº de aulas da turma do 7ºC em cada espaço é apresentado na 

tabela seguinte. 

Períodos 1º 2º 3º 

Total 

Polivalência dos espaços 
Datas 

14/09 a 

14/12 

03/01 a 

15/03 

02/04 a 

14/06 

Nº semanas 13 11 11 35 

Nº aulas previstas 35 24 28 87 

E
sp

aç
o

s 

Pavilhão 13 9 9 31 

JDC, velocidade, corrida de estafetas e barreiras, 
salto em altura, lançamento do peso, ginástica, 
patinagem, orientação, dança, luta, badminton, 

aptidão física. 

E1 10 9 10 29 
JDC, velocidade, corrida de estafetas e barreiras, 

lançamento do peso, patinagem, orientação, 
aptidão física. 

E2 12 6 9 27 
JDC, velocidade, corrida de estafetas e barreiras, 

salto em comprimento, lançamento do peso, 
patinagem, orientação, aptidão física. 

 

Os recursos temporais são descritos no seguinte calendário que prevê o nº de 

aulas possíveis de lecionar tendo em consideração a rotação dos espaços, 

interrupções letivas, feriados e atividades de escola. 

Tabela 5 - Recursos temporais e espaciais 

Tabela 4 – Mapa de ocupação dos espaços 



 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

2º 
F 

 

PAVILHÃO  

 

 

 

 

1  

 

3ª 
F 

2  1 2 Início 3º P  

4ª 
F 

ESPAÇO 1  2  ESPAÇO 2 
1 Dia do 
Trabalhador 

5ª 
F 

 4 
1 Todos os 
Santos 

 3 Início 2º P   4 2 

6ª 
F 

 
5 Implantação da 
República 

2  4 1 1 5 3  

S 1 6 3 1 Restauração 5 2 2 6 4 1 

D 2 7 4 2 6 3 3 7 5 2 

2º 
F 

3 ESPAÇO 1 ESPAÇO 2 ESPAÇO 2 PAVILHÃO 
ESPAÇO 1 
Ficha conhe. 

Semana da EF 

PAVILHÃO 
Semana EF 

ESPAÇO 1 ESPAÇO 2 

3ª 
F 

4 9 6 4 8 5 9 7 4 

4ª 
F 

5 ESPAÇO 1 ESPAÇO 2 ESPAÇO 2 PAVILHÃO ESPAÇO 1 
PAVILHÃO 
Semana EF 

ESPAÇO 1 JJA ESPAÇO 2  

5ª 
F 

6 11 8 6 10 7 11 9 6 

6ª 
F 

7 12 9 7 11 8 12 10 7  

S 8 13 10 8 Imac.Con. 12 9 9 13 11 8 

D 9 14 11 9 13 10 10 14 12 9 

2º 
F 

10 ESPAÇO 2 

TORNEIO 
FUTSAL 

PAVILHÃO teste ESPAÇO 1 11 ESPAÇO 2  ESPAÇO 1 ESPAÇO 2 
10 Dia de 
Portugal 

3ª 
F 

11 16 11 15 12 Carnaval 12 16 14 11 

4ª 
F 

12 ESPAÇO 2 12 Corta-mato ESPAÇO 1 13 ESPAÇO 2 ESPAÇO 1 ESPAÇO 2 PAVILHÃO 

5ª 
F 

13 18 13 17 14 14 18 16 13 

6ª 
F 

14 19 14 Fim 1º P 18 15 15 Fim 2º P 19 17 14 

S 15 20 17 15 19 16 16 20 18 15 

D 16 21 18 16 20 17 17 21 19 16 

2º 
F 

PAVILHÃO PAVILHÃO PAVILHÃO 17 ESPAÇO 2 PAVILHÃO 18 ESPAÇO 2 PAVILHÃO 17 

3ª 
F 

18 23 20 18 22 19 19 23 21 18 

4ª 
F 

PAVILHÃO PAVILHÃO PAVILHÃO 19 
ESPAÇO 2 
Compal air  

PAVILHÃO 20 ESPAÇO 2 PAVILHÃO 19 

5ª 
F 

20 25 22 20 24 21 21 
25 Dia da 
Liberdade 

23 20 

6ª 
F 

21 26 23 21 25 22 22 26 24 21 

S 22 27 24 22 26 23 23 27 25 22 

D 23 28 25 23 27 24 24 28 26 23 

2º 
F 

ESPAÇO 2 ESPAÇO 1 ESPAÇO 1 24 PAVILHÃO ESPAÇO 1 25 
PAVILHÃO 
Moche Cup 

ESPAÇO 1 24 

3ª 
F 

25 30 27 25 Natal 29 26 26 30 28 25 

4ª 
F 

ESPAÇO 2 ESPAÇO 1 ESPAÇO 1 26 PAVILHÃO ESPAÇO 1 27  ESPAÇO 1 26 

5ª 
F 

27 

 

29 27 31 28 28 

 

30 Corpo de 
Deus 

27 

6ª 
F 

28 30 28 

 

 
29 Sexta –feira 
Santa 

31 28 

S 29  29  30  29 

D 30 

 

30 

 

31 Páscoa  30 

2º 
F 

 31    

 

Tabela 6 - Calendário escolar e recursos temporais 



Resultados da Avaliação Inicial 

1. Área das atividades físicas desportivas 

Após a 1ª etapa do planeamento, que teve a duração de 8 semanas (24 aulas) foi 

possível diagnosticar o nível de desempenho dos alunos para as matérias nucleares. Esta 

etapa prolongou-se pelo facto de ter passado pelo ginásio poucas vezes. Assim, algumas 

matérias foram lecionadas mais que uma vez no decorrer desta etapa. A aluna B 

apresenta escassos registos devido à sua recusa em realizar as aulas. O aluno S não 

necessita de avaliação sumativa dado que já realizou esta disciplina no ano transato, 

todavia, ele será incluído nos registos dentro dos seus parâmetros especiais, uma vez que 

apenas frequenta a aula de 90’ por semana.  

Com a tabela de diagnóstico seguinte é possível constatar que as prioridades de 

aprendizagem centram-se ao nível das matérias voleibol, ginástica acrobática, ginástica de 

solo e patinagem. Pode-se verificar que neste conjunto de matérias os alunos apresentam 

maioritariamente níveis inferiores ao nível introdutório. Adiante estas matérias são 

confrontadas com o nível de desempenho previsto no PNEF para que sejam ou não 

confirmadas como prioridades de aprendizagem. 

Os alunos D e M irão ter um percurso curricular alternativo onde as metas 

estipuladas para estes alunos serão diferentes dos restantes. O mesmo acontece devido 

ao problema de obesidade que ambos apresentam e que os impossibilita que atingir 

determinados objetivos. Estes alunos apresentam bastantes dificuldades ao nível da 

prática e os níveis de desempenho diagnosticados estão muito aquém do esperado para a 

idade deles. Ao longo do decorrer das aulas irei detetar com especial atenção quais as 

tarefas motoras que os alunos conseguem ou não realizar, e sempre que a situação o exija 

irei proceder aos respetivos ajustes. 

A aluna L não frequentou as aulas nesta turma desde o início pelo que poderá não 

ter dados em todas as matérias. No entanto é uma aluna com bastantes capacidades e 

nas matérias onde foi avaliada tem um desempenho favorável. 

Níveis de desempenho 

NI Não Introdutório 

PI Parte Introdutório 

I Introdutório 

PE Parte Elementar 

E Elementar 

PA Parte Avançado 

A Avançado 

Legenda 1 - Níveis de desempenho 



 
 
 

Diagnóstico Jogos desportivos coletivos 
Badminton Orientação Dança 

Ginástica Atletismo 
Luta Patinagem 

Nº Nome Futebol Andebol Basquetebol Voleibol Solo Aparelhos Acrobática Velocidade Estafetas Altura Comprimento Barreiras Peso 

1 B         PI PI             PI   PE I     

2 B PE I PE I PI PI   PE PE NI PE I PE E PE PE   NI 

3 C I PI I NI PI PI   PI PE NI PE I I I PE I   NI 

4 C                                     

5 D I PI I I I PI   PI PE NI PE I I E PE PE   NI 

6 D PI PI PI NI PI PI   NI NI NI PI NI I NI PE I   NI 

7 E I I I NI I PI   PI PE   PE I I I PE PE   NI 

8 F I PI I I PI PI   E PE NI PE I I E PE PE     

9 G PE I PE I PI PI   PI PE NI PE I PE   PE PE   NI 

10 G I I PE PI PI PI   PI PE NI PE NI I E PE PE   NI 

11 H PE I PE I   PI       NI PE I I   PE PE     

12 K PE I PE I PI PI   PI PE NI PE I PE E PE PE   PI 

13 M NI NI NI NI PI PI   NI PE   PI NI PI NI PE I   NI 

14 M PE I PE I I PI   PI PE   PE I PE E PE PE   NI 

15 M PE I PE I I PI   I PE NI PE I PE E PE PE   NI 

16 M I PI PE PI I PI   PI PE NI PE I I I PE I   NI 

17 N                                     

18 P NI PI PI NI PI PI   PI PE NI PE I I   PE I   NI 

19 P I PI PE I PI PI   PI PI NI PE I I I PE PE     

20 S       NI PI PI   PI PE NI                 

21 T I PI I NI I PI   PE PE NI PE I PE E PE I   NI 

22 L       I PI PI   E PE   PE I I E   PE     

 
 
 
 
 
  

Tabela 7 - Tabela de diagnóstico 



 
 
 

Prognóstico Jogos desportivos coletivos 
Badminton Orientação Dança 

Ginástica Atletismo 
Luta Patinagem 

Nº Nome Futebol Andebol Basquetebol Voleibol Solo Aparelhos Acrobática Velocidade Estafetas Altura Comprimento Barreiras Peso 

1 B         I I             I   E PE     

2 B E PE E PE PE I   E E I E E E PA E E   I 

3 C PE I PE I I I   I E I E E PE E E PE   I 

4 C                                     

5 D PE I E PE PE I   PE E I E E PE PA E E   I 

6 D I I I I I I   PI I I I I PE I E PE   PI 

7 E PE PE E I PE I   PE E   E E PE E E E   I 

8 F I I PE PE PE I   PA E I E E PE PA E E     

9 G E PE E PE PE I   PE E I E E E   E E   I 

10 G PE PE E I PE I   I E I E I E PA E E   I 

11 H E PE E PE   I       I E E E   E E     

12 K E PE E PE PE I   PE E I E E E PA E E   I 

13 M PI I PI I I I   PI E   I I   I E PE   PI 

14 M E PE E PE PE I   PE E   E E E PA E E   I 

15 M E PE E PE PE I   PE E I E E E PA E E   I 

16 M PE I E I PE I   I E I E E E E E PE   I 

17 N                                     

18 P I I I PI I I   I E I E E PE   E PE   I 

19 P E I E PE PE I   I I I E E PE E E E     

20 S       PI I I   I E I                 

21 T E I PE PI PE I   E E I E E E PA E PE   I 

22 L       PE PE I   PA E   E   E PA   E     

 
 
 
 
 
 

Tabela 8 - Tabela de prognóstico 



A tabela de prognóstico anterior diz respeito ao prognóstico feito para os alunos 

nas diversas matérias. É fundamental referir que o nível prognosticado varia entre 

alunos já que estes apresentam ritmos de aprendizagem diferentes. 

Perante esta tabela pretende-se que a situação da turma seja favorável, e que 

praticamente todos os alunos tenham um desempenho positivo em todas as matérias. 

Contudo, na matéria de voleibol o nível de 3 alunos (P, S e M) é muito inferior ao 

pretendido e tendo em conta a evolução dos mesmos ao longo destas semanas penso 

que necessitam de muito trabalho. Os 2 alunos com obesidade (M e D) têm 

dificuldades em algumas matérias devido à sua condição, contudo no prognóstico feito 

paras matérias mais problemáticas, espera-se que estes atinjam pelo menos o nível 

parte de introdutório. 

A tabela seguinte representa uma comparação geral entre os níveis dos alunos 

na avaliação inicial e com o desempenho que se espera atingir no final do ano letivo. 

 

Nº Nome Avaliação diagnóstica Avaliação prognóstica 
ZSAF em 
todos os 

testes 

1 B 3PI + 1I + 1PE 3I + 1PE + 1E Não  

2 B 2NI + 2PI + 3I + 7PE + 1E 3I + 3PE + 9E Não  

3 C 3NI + 4PI + 6I + 3PE 7I + 4PE + 5E Não  

4 C     Não  

5 D 2NI + 3PI + 6I + 4PE + 1E 4I + 5PE + 6E + 1PA Não  

6 D 7NI + 6PI + 2I + 1PE 2PI + 11I + 2PE + 1E Não  

7 E 2NI + 2PI + 7I + 4PE 3I + 5PE + 7E Não  

8 F 1NI + 3PI + 5I + 4PE + 2E 4I + 4PE + 5E + 1PA Não  

9 G 2NI + 3PI + 3I + 7PE 3I + 4PE + 8E Não  

10 G 3NI + 4PI + 3I + 5PE + 13 6I + 3PE + 6E + 1PA Não  

11 H 1NI + 1PI + 4I + 5PE 2I + 2PE + 7E +  Não  

12 K 1NI + 4PI + 3I + 7+E + 1E 3I + 4PE + 8E + 1PA Não  

13 M 8NI + 4PI + 1I + 2PE 4PI + 7I + 1PE + 2E Não  

14 M 1NI + 2PI + 4I + 7PE + 1E 2I + 4PE + 8E + 1PA Não  

15 M 2NI + 1PI + 5I + 7PE + 1E 3I + 4PE + 8E + 1PA Não  

16 M 2NI + 4PI + 6I + 4PE 6I + 3PE + 7E Não  

17 N     Não  

18 P 4NI + 5PI + 3I + 3PE 1PI + 8E + 2PE + 4E Não  

19 P 1NI + 5PI + 5I + 4PE 5I + 3PE + 7E Não  

20 S 2NI + 3PI + 1PE 1PI + 4I + 1E Não  

21 T 3NI + 2PI + 5I + 5PE + 1E 1PI + 4I + 3PE + 7E Não  

22 L 2PI + 3I + 3PE + 2E 1I + 2PE + 4E + 2PA Não  

  

Tabela 9 - Comparação geral dos níveis de desempenho em dois momentos - início e fim de ano 



2. Área da aptidão física 

Nesta área foram aplicados os testes evidentes na seguinte tabela. A mesma 

tabela faz referência ao desempenho verificado pelos alunos. 

Perante os dados recolhidos e apresentados abaixo é possível constatar que 

uma grande prioridade desta área é a força superior, uma vez que no teste da 

extensão de braços nenhum aluno se situa na Zona Saudável de Aptidão Física 

(ZSAF). No geral, os alunos não dominam o movimento e realizam as extensões de 

braços com uma má postura e pouco controlo corporal. Em segundo lugar surge a 

flexibilidade como prioridade para alguns alunos, ao nível dos ombros e da região 

posterior dos membros inferiores e tronco observável no teste do senta e alcança. Em 

terceiro lugar surge a foça abdominal, aptidão aeróbia e flexibilidade do tronco como 

prioritário para um número inferior de alunos. Desta forma, ao longo do ano procurarei 

incidir bastante nestas duas capacidades físicas, força e flexibilidade, para que os 

alunos consigam melhorar os seus desempenhos aquando da próxima realização dos 

testes.  

Ainda assim, ao longo do ano irei manter o trabalho global de todas as 

capacidades físicas para além das identificadas como prioritárias.  



Turma 
Aptidão Física 

Aptidão Aeróbia Aptidão Muscular Composição Corporal 

Testes Vaivém 

Força Muscular Flexibilidade Flexibilidade 

IMC 

Abdominais 
Extensão de 

Braços 
Extensão do 

Tronco 
Senta e Alcança 

Flexibilidade 
dos ombros 

N Nomes Resultado ZSAF Resultado ZSAF Resultado ZSAF Resultado ZSAF D ZSAF E ZSAF D E Altura Peso Resultado ZSAF 

1 B       26 S 23 N 19 N S S 153 50,6 21,6 S 

2 B 62 S 10 N 5 N 27 S 21 S 25 S S S 159 43.7 17.3 S 

3 C 30 S 15 N 1 N 24 S 10 N 14 N S N 159 43.6 17.2 S 

4 C                   

5 D 55 S 14 N 0 N 26 S 20 S 23 S S N 162 50.4 19.2 S 

6 D 16 N 20 S 1 N 27 S 25 S 21 S S S 156 79.4 32.6 N 

7 E 24 N     25 S     S N  61,2   

8 F 30 S 60 Acima 1 N 27 S 36 S 35 S S S 156 51.4 21.1 S 

9 G 47 S 35 S 1 N 21 N 21 S 21 S S N  41   

10 G 32 S 0  0 N 24 S 20 N 11 N S S 154 48.3 20.4 S 

11 H 65 S 30 S 3 N         164,5    

12 K 75 Acima 40 S 3 N 30 S 33 S 32 S S S 155 41.3 17.2 S 

13 M       27 S 38 S 38 S S S 155 96.1 40 N 

14 M 64 S 50 Acima 4 N 23 S 24 S 23 S S S 148 31 14.2 N 

15 M 33 S 37 Acima 4 N 22 N 26 S 19 N S S 162 46.2 17.6 S 

16 M 41 S 38 S 3 N 18 N 7 N 11 N S S 167 45 16.1 N 

17 N                   

18 P 26 S 20 S 0 N 28 S 21 N 18 N N N 151 46.9 20.6 S 

19 P 46 S 24 S 6 N   27 S 23 S S S 177 96.9 30.9 N 

20 S   18 N 0 N 33 S     N N     

21 T 33 S 19 S 0 N 38 Acima 28 Acima 29 Acima S S 153 34.1 14.6 N 

22 L 40 S     29 S 25,5 S 25,5 S S S 155 45.8 19.1 S 

 

 
Tabela 10 - Tabela da 1ª avaliação da aptidão física 



3. Área dos conhecimentos 

Na etapa de avaliação Inicial foi aplicado um questionário de diagnóstico aos 

alunos sobre o seu estilo de vida, assim como um pequeno teste com perguntas que 

contemplam os conteúdos da área dos conhecimentos de modo a perceber quais são 

as maiores lacunas nos saberes dos alunos sobre estes conteúdos. O resultado do 

teste encontra-se evidente na seguinte tabela. Em conclusão, espera-se que na 

primeira ficha de avaliação sumativa do 1º período os resultados sejam positivos, onde 

o desejado será que todos os alunos tenham uma classificação acima dos 50%. 

Classificação da ficha de avaliação de diagnóstico 

Muito insuficiente <19% 

Insuficiente 20% - 49% 

Suficiente 50% - 69% 

Bom 70% - 89% 

Muito bom >89% 

Nº Nome Classificação 

1 B 13.2 

2 B 10.8 

3 C 5.8 

4 C  

5 D  

6 D 6.6 

7 E 15.9 

8 F 16.3 

9 G 20.6 

10 G 11.3 

11 H 8.8 

12 K 12.9 

13 M 0 

14 M  

15 M 32.8 

16 M 0 

17 N  

18 P 9.1 

19 P 18.4 

20 S  

21 T 18.3 

22 L 9.5 

  

Legenda 2 - Classificação da ficha de avaliação de diagnóstico 

Tabela 11 - Classificações da ficha de avaliação de diagnóstico 



Matérias prioritárias e níveis a lecionar 

 

Objetivos da turma 7ºC 
Nível previsto pelo PNEF e Metas 
de Aprendizagem para o 7º Ano 

Aptidão Física 

Aptidão aeróbia na ZSAF  ZSAF 

Força muscular – Abdominais e extensões de braços na ZSAF  ZSAF 

Flexibilidade - Senta e Alcança, Extensão do tronco e Ombros na ZSAF  ZSAF 

IMC na ZSAF  ZSAF 

A
ti

vi
d

ad
es

 F
ís

ic
as

 D
es

p
o

rt
iv

as
 

Jogos 
Desportivos 
Coletivos 

Futebol Elementar  Elementar 

Basquetebol Elementar Elementar 

Andebol Introdutório Introdutório 

Voleibol Introdutório + Parte elementar Parte elementar 

Ginástica 

Ginástica de Solo Introdutório + Parte elementar Elementar 

Ginástica de Aparelhos Elementar Elementar 

Ginástica Acrobática Introdutório Parte introdutório 

Atletismo 

Velocidade Elementar 

Parte do elementar 

Salto em Altura Parte elementar + Elementar 

Salto em Comprimento Elementar 

Estafetas Parte elementar 

Barreiras Parte elementar 

Lançamento do Peso Elementar 

Raquetes Badminton Parte elementar Introdutório 

Patinagem Patinagem Artística Introdutório Elementar 

D. de Combate Luta   Introdução 

Atividades de 
Exploração da Natureza 

Orientação Introdutório  Introdutório 

Atividades Rítmicas e 
Expressivas 

Dança  Introdutório Parte elementar 

Conhecimentos 

1.Estilo de vida saudável: capacidades motoras, composição corporal, 
alimentação, repouso, higiene, afetividade e meio ambiente. 
 
2.Treino das capacidades motoras: princípio da continuidade, 
progressão e reversibilidade. 
 
3.Relação entre dosificação da intensidade e duração do esforço para 
promoção da saúde. 
 
4.Fatores de risco associados à prática de exercício físico: doenças, 
lesões, substância dopantes, materiais, equipamentos e orientação do 
treino. 
 
5.Processos de controlo do esforço e sinais de fadiga. 
 
6.Dimensão cultural da atividade física: variedade das atividades físicas 
e seus contextos, distinguir desporto escolar de educação física e seu 
valor formativo 
 
7.Limitação da prática de atividade física: sedentarismo, evolução 
tecnológica, poluição, urbanismo, industrialização e evolução das 
sociedades. 

Relaciona Aptidão Física e Saúde e 
identifica os fatores associados a um 
estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento 
das capacidades motoras, a 
composição corporal, a alimentação, 
o repouso, a higiene, afetividade e a 
qualidade do meio ambiente. 
 
Interpreta a dimensão sociocultural 
dos desportos e da atividade física na 
atualidade e ao longo dos tempos, 
identificando fenómenos associados a 
limitações e possibilidades de prática 
dos desportos e das atividades 
físicas, tais como: o sedentarismo e a 
evolução tecnológica, a poluição, o 
urbanismo e a industrialização, 
relacionando-os com a evolução das 
sociedades. 



Com a tabela anterior pretendo fazer uma relação entre níveis a atingir pela 

turma até ao final do ano letivo e comparar com os níveis previstos pelo PNEF e Metas 

de Aprendizagem para o 7ºAno.  

É possível concluir que se mantém o mesmo cenário que foi referido 

anteriormente, onde as matérias prioritárias, nas quais é necessário mais intervenção 

são o voleibol, ginástica de solo e patinagem. 

A patinagem é uma matéria prioritária que necessita de ser lecionada dentro do 

pavilhão e com bom equipamento. Uma vez que ao longo do ano são escassas as 

vezes que a turma tem aulas no pavilhão devido ao roulement e interrupções letivas, 

com exceção do 3º período, e os patins se encontram desajustados para a prática da 

modalidade, irei proceder à lecionação da patinagem apenas na seguinte situação: 

durante o 2º período, sempre que a turma se encontrar no espaço E1 e as condições 

meteorológicas forem adversas, já que a turma passará a ter a respetiva aula dentro 

do pavilhão, então nestas aulas em particular irá ser lecionada a patinagem. Desta 

forma, garanto que a patinagem é lecionada sempre que possível, sem desvirtuar o 

trabalho da ginástica de solo que será mantido no pavilhão sempre que a turma se 

encontrar a ter aulas nesta instalação, uma vez que é uma matéria que os alunos 

gostam e que necessita de tempo para se registarem evoluções. Também pelo facto 

da ginástica de solo incluir uma quantidade de objetivos considerável, penso que não 

faz sentido estar a dividir as poucas aulas dentro do pavilhão entre duas matérias 

prioritárias. Desta forma vou dar prevalência à ginástica de solo pois foi a matéria onde 

observei que haveria mais evolução aquando da avaliação inicial. 

  



Planeamento anual 

1. Organização das etapas, unidades de ensino e unidades didáticas 

 

A planificação apresentada de seguida irá seguir o modelo de planeamento por 

etapas garantindo uma maior diferenciação nas aprendizagens dos alunos de acordo 

com as suas possibilidades de desenvolvimento, procurando atingir aprendizagens 

mais significativas e adequadas ao ritmo destes.  

De modo a potenciar o processo ensino-aprendizagem irão decorrer momentos 

onde a aprendizagem se apresenta mais concentrada, caraterizada por períodos em 

que é lecionada predominantemente determinada matéria, e distribuída, onde há 

períodos de revisão/aperfeiçoamento posteriores em ciclos mais curtos. Esta opção 

vai variando de modo a garantir a obtenção dos objetivos no final do ano de 

escolaridade.  

A aprendizagem concentrada irá ser utilizada quando são lecionadas aulas em 

que o conteúdo é de difícil aprendizagem, como é o caso das matérias prioritárias 

onde os alunos necessitam de maior tempo na tarefa, e quando as aulas requerem 

espaços/materiais específicos como é o caso ginástica, dança e luta, que são matérias 

que apenas podem ser lecionadas dentro do pavilhão desportivo. 

Ao longo do ano tenho a intenção de lecionar maioritariamente aprendizagem 

distribuída pois garante uma maior capacidade de retenção/aprendizagem dos alunos 

a longo prazo. A aprendizagem distribuída permite uma aprendizagem mais completa 

e motivadora, isto porque na mesma aula os alunos passam por matérias diferentes e 

pode dar-se o caso dos alunos não gostarem de uma matéria, assim não precisam de 

estar sempre a trabalhar para a mesma, aumentando os seus níveis de 

empenhamento e concentração na aula.  

 

O planeamento baseia-se numa distribuição de 4 etapas ao longo do ano letivo. 

A 1ª etapa foi a avaliação inicial, a 2ª etapa denomina-se prioridades de 

aprendizagem, a 3ª etapa designa-se aprendizagem e desenvolvimento e a 4ª etapa 

chama-se desenvolvimento e consolidação. 

Na 2ª etapa espera-se que os alunos ultrapassem as suas lacunas ao nível do 

desempenho nas matérias prioritárias, pelo que é necessário intervir nos aspetos onde 

os alunos têm mais dificuldade de modo a que alcancem os pré-requisitos e continuem 

a sua aprendizagem nas próximas etapas. 



A 3ª etapa é a mais longa de todas as etapas e apresenta mais matérias por 

unidade de ensino do que a 2ª etapa, pois procura-se agora continuar a aprendizagem 

e desenvolver as competências adquiridas anteriormente, sem descurar a existência 

de um transfer positivo entre matérias. 

A 4ª etapa pretende continuar o desenvolvimento da etapa anterior e consolidar 

as aprendizagens. Nesta etapa espera-se que os alunos devam trabalhar as matérias 

onde têm mais dificuldades para que consigam atingir os objetivos terminais 

propostos. 

O esquema seguinte pretende ilustrar a planificação anual englobando as 

etapas de aprendizagem, as unidades de ensino e as matérias a lecionar em cada 

uma. 

A área dos conhecimentos e aptidão física serão lecionadas em todas as 

unidades de ensino, de modo a estabelecer rotinas. 

 

2. Planificação 

 



Período  1º Período 2ª Período 3º Período 

Nº de Semanas 8 Semanas 11 Semanas 8 Semanas 10 Semanas 

Etapa Avaliação Inicial 2ª Etapa – Prioridades de Aprendizagem 3ª Etapa – Aprendizagem e Desenvolvimento 4ª Etapa – Desenvolvimento e Consolidação 

Unidade de Ensino Avaliação Inicial 
1ª UE - 31/10 a 30/11 
2ª UE - 3/12 a 14/12  

3ª UE - 03/01 a 
18/01 

4ª UE – 21/01 a 31/01 
5ª UE – 04/02 a 22/02 

6ª UE – 25/03 a 
15/03 

7ª UE – 02/04 a 
19/04 

8ª UE – 22/04 a 
10/05  

9ª UE – 13/05 a 24/05 
10ª UE – 27/05 a 24/06 

Nº de Aulas 15 7 + 5  6 6 + 6 6 7 8 6 + 7 

E
sp

aç
o

s Pavilhão 7 0 2 3  3 3 0  3 0 2  5 3 1 1 

E1 4 4 0 3  0 3 3  3 3 3 2 0 3 3 

E2 4 3 3 0  3 0 2  1 4 3 3 2 3 3 

Matérias por Etapa / Unidade de Ensino  

Futebol     UE3   UE6  UE7   UE10 

Voleibol    UE1   UE5  UE6  UE7  UE8  

Andebol      UE4 e UE5    UE8  

Basquetebol    UE1 e UE2   UE4   UE7   

A
tl

et
is

m
o

 

Barreiras    UE1 e UE2     UE7  UE8  

Estafetas     UE3     UE8  UE9 

Altura      UE5     UE10 

Comprimento      UE4  UE6  UE7   UE9 

Peso          UE9 

Velocidade     UE3     UE8  UE10 

G
in

ás
ti

ca
 Solo 90+45     UE3     UE8  UE9 

Acrobática ‘’    UE2 (não lecionada)   UE4    UE8  UE9 

Aparelhos      UE5     UE9 

Badminton (5x)      UE4   UE7  UE8  

Dança (exterior)        UE7   UE9 

Orientação      UE5     

Luta          

Patinagem (90)         UE8  

Râguebi       UE6  UE7   

 



3. Argumentação das opções 

Por meio deste esquema de planificação é possível ter uma noção geral do 

trabalho a realizar ao longo do ano e da sua distribuição espacial e temporal. 

 De modo a poder dar maior relevância às matérias prioritárias, e para que 

todas as matérias avaliadas inicialmente possam no mínimo ter dois momentos de 

aprendizagem/consolidação ao longo do ano, fica um pouco descuidada a lecionação 

das matérias luta e dança. 

Penso que seja mais benéfico para os alunos dar menos matérias mas que 

nestas os alunos exibam melhorias e que se verifique o seu sucesso, do que lecionar 

muitas matérias com poucos momentos de aprendizagem e desenvolvimento, e que 

desta forma não se registem evoluções no desempenho dos alunos. 

Este argumento anterior vem ao encontro da situação apresentada nas matérias 

de luta e dança. Ponderei a hipótese de integrar estas matérias no planeamento, e em 

consequência não conseguir realizar um bom trabalho com as mesmas já que são 

escassos os momentos que a turma tem o pavilhão disponível, e poder estar, 

igualmente, a prejudicar o trabalho feito noutras matérias.  

Desta forma, e até ao momento, decido não incluir estas matérias no 

planeamento e caso verifique factos que contrariem esta minha perspetiva, por 

exemplo a evolução rápida dos alunos numa matéria de pavilhão, então irei reavaliar 

esta situação e incluir estas matérias. 

4. Objetivos terminais 

Transversalmente a todas as matérias pretende-se que os alunos atinjam os 

seguintes objetivos. 

a) Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, quer nos jogos, 

escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as 

indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas. 

b) Aceita as decisões de arbitragem, identificando os respetivos sinais e trata 

com cordialidade e respeito os companheiros e adversários. 

c) Conhece o objetivo dos jogos, a função e o modo de execução das principais 

ações técnico-táticas e as suas principais regras. 

d) Coopera com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a 

melhoria das suas prestações garantindo condições de segurança pessoal e 

dos companheiros. 

e) Colabora na preparação, arrumação e preservação do material. 

  



Futebol 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 Não 

Introdutório 

 Parte do Nível 

Introdutório 

  Nível 

Introdutório 

  Parte do Nível 

Elementar 

B  M  D  D  B 

S  P  1 Alunos  E  G 

L  2 Alunos    F  H 

3 Alunos      G  K 

      P  M 

      C  M 

      A  6 Alunos 

      T   

      8 Alunos   

 

Alunos/Nível 

prognosticado 

Parte do Nível 

Introdutório 

M, S 

Nível Introdutório 

D, F, P, D, L 

Parte do Nível Elementar 

C, D, E, G, A 

Nível Elementar 

B, G, H, K, M, M, P, T 

Objetivos 

terminais 

Realiza em exercício 

critério as ações: 

a) Receção, 

b) Passe, 

c) Desmarcação, 

d) Remate, 

e) Condução de 

bola,  

f) Marcação. 

 

Em situação 3x1 o aluno: 

a) Recebe a bola 

controlando-a, 

b) Passa a um 

companheiro 

desmarcado, 

c) Desmarca-se após 

o passe. 

Realiza em exercício 

critério as ações: 

a) Receção, 

b) Passe, 

c) Desmarcação, 

d) Remate, 

e) Condução de bola,  

f) Marcação. 

 

Em situação 3x1 o aluno: 

a) Recebe a bola 

controlando-a, 

b) Passa a um 

companheiro 

desmarcado, 

c) Desmarca-se após 

o passe, 

d) Conduz a bola na 

direção da baliza, 

e) Remata se tem a 

baliza ao alcance. 

Realiza em exercício critério: 

a) Remate, 

b) Condução de bola, 

c) Passe, 

d) Receção. 

 

Em situação de jogo 5x5: 

a) Enquadra-se 

ofensivamente, 

b) Recebe a bola 

controlando-a, 

f) Passa a um 

companheiro 

desmarcado, 

g) Desmarca-se, 

h) Conduz a bola na 

direção da baliza, 

c) Remata se tem a 

baliza ao alcance, 

d) Marca o seu 

atacante.  

 

 

Realiza em exercício critério: 

e) Drible, 

f) Finta, 

g) Remate. 

 

Em situação de jogo 5x5: 

i) Simula e finta se 

necessário,  

j) Passa a um 

companheiro 

desmarcado, 

k) Desmarca-se 

utilizando fintas e 

mudanças de 

direção, 

l) Conduz a bola na 

direção da baliza, 

e) Remata se tem a 

baliza ao alcance, 

f) Marca o seu 

atacante.  

Nota:  

 

  



Basquetebol 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 Não 

Introdutório 

 Parte do Nível 

Introdutório 

 Nível 

Introdutório 

 Parte do Nível 

Elementar 

B  M  D  D  B 

S  1 Alunos  P  E  P 

L    2 Alunos  F  G 

3 Alunos      C  G 

      T  H 

      5 Alunos  K 

        M 

        M 

        A 

        9 Alunos 

 

Alunos/Nível 

prognosticado 

Parte do Nível 

Introdutório 

M 

Nível Introdutório 

B, S, D, P 

Parte do Nível Elementar 

C, F, T 

Nível Elementar 

B, D, E, G, G, H, K, M, M, A, 

P 

Objetivos 

terminais 

Realiza com correção 

global em exercício 

critério:  

a) Receção,  

b) Passe (de peito 

e picado), 

c) Drible de 

progressão,  

d) Lançamento 

parado,  

e) Lançamento na 

passada. 

 

Em situação de jogo 3x2:  

a) Dribla se tem 

espaço livre à 

frente; 

b) Passa a um 

companheiro 

desmarcado; 

c) Desmarca-se 

oportunamente. 

Realiza com correção global em 

exercício critério:  

a) Receção,  

b) Passe (de peito e 

picado), 

c) Drible de progressão, 

d) Lançamento parado, 

e) Lançamento na 

passada. 

 

Em situação de 3x2: 

a) Dribla se tem espaço 

livre à frente; 

b) Passa a um 

companheiro 

desmarcado; 

c) Desmarca-se 

oportunamente; 

d) Quando a sua equipa 

perde a posse de bola 

assume de imediato 

uma atitude defensiva. 

Realiza com correção 

global em exercício 

critério:  

a) Drible de 

proteção, 

b) Drible de 

progressão, 

Em situação de jogo 3x2 

realiza com correção 

global: 

a) Passe (de peito 

e picado), 

b) Receção. 

Em situação de jogo 3x2 

ou 3x3 no ataque: 

a) Desmarca-se 

para oferecer 

linha de passe, 

b) Corta para o 

cesto, 

c) Aclara. 

Em situação de jogo 3x3 ou 

5x5 no ataque: 

a) Desmarca-se para 

oferecer linha de 

passe, 

b) Corta para o cesto, 

c) Aclara, 

d) Desmarca-se para 

oferecer linha de 

1º e 2º passe (no 

5x5), 

e) Participa no 

ressalto ofensivo. 

Em situação de jogo 3x3 na 

defesa: 

a) Dificulta o drible, o 

passe e o 

lançamento, 

b) Dificulta a abertura 

de linhas de 

passe, 

c) Participa no 

ressalto defensivo. 

Nota:  

 

  



Voleibol 

Nível diagnosticado 

Sem registos 
 

Não Introdutório 
 Parte do Nível 

Introdutório 

 
 Nível Introdutório 

B  C  G  B 

1 Aluno  D  A  D 

  E  2 Alunos  F 

  M    G 

  P    H 

  S    K 

  T    M 

  7 Alunos    M 

      P 

      L 

      10 Alunos 

 

Alunos/Nível 

prognosticado 

Parte do Nível Introdutório 

P, S, T 

Nível Introdutório 

B, C, D, E, G, M, A 

Parte do Nível Elementar 

B, D, F, G, H, K, M, M, P, L 

Objetivos 

terminais 

Em situação 1x1 em 

cooperação: 

a) Recebe a bola com 

as duas mãos por 

cima, 

b) Realiza o passe em 

toque de dedos. 

 

Realiza em exercício 

critério: 

a) Serviço por baixo. 

Em situação 1x1 em 

cooperação: 

a) Recebe a bola com as 

duas mãos por cima, 

b) Realiza o passe em 

toque de dedos, 

c) Recebe a bola em 

manchete. 

 

Realiza em exercício critério: 

a) Serviço por baixo. 

Em situação de jogo 4x4: 

a) Serve por baixo, 

b) Recebe o serviço em manchete, 

c) Recebe o serviço por cima com 

as duas mãos, 

d) Realiza o passe em toque de 

dedos para dar continuidade à 

jogada, 

e) Coloca a bola para o remate. 

 

Realiza em exercício critério: 

a) Passe alto de frente, 

b) Manchete, 

c) Serviço por baixo. 

Nota:  

 

  



Andebol 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 Não 

Introdutório 

 Parte do Nível 

Introdutório 

  Nível 

Introdutório 

B  M  C  B 

S  1 Alunos  D  E 

L    D  G 

3 Alunos    F  G 

    P  H 

    A  K 

    P  M 

    T  M 

    8 Alunos  8 Alunos 

 

Alunos/Nível 

prognosticado 

Nível Introdutório 

C, D, D, F, M, A, M, P, T, B, S, L 

Parte do Nível Elementar 

B, E, G, G, H, K, M, M 

Objetivos 

terminais 

Realiza em exercício critério: 

a) Passe-receção em corrida, 

b) Receção-remate em salto, 

c) Drible-remate em salto, 

d) Marcação, 

e) Interceção. 

 

Em situação de superioridade numérica 4x3: 

a) Desmarca-se, 

b) Passa a bola a um jogador em posição mais 

ofensiva, realizando uma boa pega e 

armando o braço, 

c) Remate em salto. 

d) Na defesa procura intercetar o passe e 

dificultar a progressão em drible, passe e 

remate. 

Em situação de jogo 5x5 ou 7x7: 

a) Desmarca-se rapidamente, garantindo a 

ocupação equilibrada do espaço de jogo, 

b) Passa a um jogador em posição mais 

ofensiva, 

c) Finaliza com remate em salto, 

d) Ultrapassa o seu adversário direto (1x1), 

e) Assume atitude defensiva 

 

Realiza em exercício critério: 

a) Remates em apoio, 

b) Fintas, 

c) Mudanças de direção. 

 

Nota:  

 

 

  



Ginástica de solo 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 
Não 

Introdutório 

 
Parte do Nível 

Introdutório 

 
 Nível 

Introdutório 

  Parte do 

Nível 

Elementar 

 
 Nível 

Elementar 

B  M  C A  M  B  F 

H  D  D M  1 Aluno  T  L 

2 Aluno  2 Alunos  E P    2 Alunos  2 Alunos 

    G P       

    G S       

    K        

    11 Alunos       

 

A
lu

n
o

s/
N

ív
e

l 

p
ro

gn
o

st
ic

ad
o

 

Parte do Nível 

Introdutório 

D, M 

Nível Introdutório 

C, G, A, P, P, S, B, H 

Parte do Nível Elementar 

D, E, G, K, M, M 

Nível Elementar 

B, T 

Parte do Nível Avançado 

F, L 

O
b

je
ti

vo
s 

te
rm

in
ai

s 

a) Cambalhota à 

frente 

terminando a 

pés juntos, num 

plano inclinado, 

a) Cambalhota à 

retaguarda com 

saída a pés 

juntos.  

b) Passagem por 

pino partindo da 

posição de 

deitado ventral 

no plinto, 

deslizando para 

apoio das mãos 

no colchão e 

elevando as 

pernas para 

passar por pino, 

seguido de 

cambalhota à 

frente. 

c) Ponte, 

b) Avião. 

Em sequência com 

elementos de ligação 

(saltos, voltas e afundos) 

realiza: 

a) Cambalhota à 

frente terminando 

com pernas 

unidas, 

b) Cambalhota à 

retaguarda 

terminando com 

pernas unidas, 

c) Subida para pino 

apoiando os pés 

num plano 

vertical, 

terminando com 

cambalhota à 

frente, 

d) Roda, 

e) Avião,  

f) Ponte. 

Em sequência com 

elementos de ligação 

(saltos, voltas e afundos) 

realiza: 

a) Cambalhota à 

frente 

terminando com 

pernas unidas, 

b) Cambalhota à 

retaguarda 

terminando com 

pernas unidas, 

c) Pino de braços 

terminando com 

cambalhota à 

frente,  

d) Roda,  

e) Avião, 

f) Ponte. 

Em sequência com 

elementos de ligação 

(saltos, voltas e afundos) 

realiza: 

a) Cambalhota à 

frente 

terminando com 

pernas 

afastadas, 

b) Cambalhota à 

retaguarda 

terminando com 

pernas unidas, 

c) Pino de braços 

terminando com 

cambalhota à 

frente,  

d) Rodada, 

e) Roda,  

f) Avião, 

Ponte. 

Em sequência com 

elementos de ligação 

(saltos, voltas e afundos) 

realiza: 

a) Cambalhota à 

frente saltada, 

b) Rodada, 

c) Roda,  

d) Pino de braços 

terminando com 

cambalhota à 

frente, 

e) Salto de mãos à 

frente com 

ajuda. 

 

Nota:  

  



Ginástica acrobática 

Nível diagnosticado 

Sem registos  Não Introdutório 

B  B H 

E  C K 

M  D M 

M  D A 

L  F P 

5 Alunos  G P 

  G S 

  T  

  15 Alunos 

 

Alunos/Nível 

prognosticado 

Nível Introdutório 

Todos os alunos 

Objetivos terminais 

Coopera com os companheiros e correções. 

Realiza com correção global durante 3’ no mínimo dois elementos deste 

conjunto, combinando-os numa coreografia (com ou sem música) a trios com 

outras destrezas gímnicas (piruetas, rolamentos, etc.) 

               

Nota: Os alunos Bruno, Catarina, Daniel, Filipa, Girsonne, Hélder, Kaio, Miguel, Patrick e Teresa 

revelaram uma boa evolução durante a avaliação inicial no exercício proposto. 

 

 

  



Ginástica de aparelhos 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 Não 

Introdutório 

 Parte do Nível 

Introdutório 

 
 Parte do Nível Elementar 

B  D  P  B C 

H  1 Aluno  1 Aluno  M D 

2 Alunos      G E 

      G F 

      A L 

      K S 

      M P 

      M T 

      16 Alunos 

 

Alunos/Nível 

prognosticado 

Nível Introdutório 

B, D, P 

Nível Elementar 

B, M, G, G, A, K, M, M, C, D, E, F, L, S, P, T, H 

Objetivos terminais 

Coopera com os companheiros nas ajudas, paradas e 

correções. 

a) Salto ao eixo no boque, 

b) Salto entre-mãos no boque, 

c) Salto em extensão no minitrampolim. 

Coopera com os companheiros nas ajudas, paradas e 

correções. 

a) Salto ao eixo no plinto longitudinal, 

b) Salto entre-mãos no plinto transversal, 

c) Salto em extensão no minitrampolim, 

d) Salto engrupado no minitrampolim, 

e) Carpa de pernas afastadas no minitrampolim, 

f) Pirueta vertical no minitrampolim, 

g) Mortal à frente engrupado no minitrampolim. 

Nota:  

 

 

  



Corrida de barreiras 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 
 Parte do Nível Elementar 

S  B B 

L  D C 

2 Alunos  G E 

  G D 

  H F 

  K M 

  M A 

  M P 

  P T 

  9 Alunos 9 Alunos 

 

Alunos/Nível 

prognosticado 

Nível Elementar 

Todos os alunos 

Objetivos terminais 

Numa corrida: 

a) Ataca a barreira com elevação do joelho da perna de ataque, 

b) Extensão da perna de ataque, 

c) Inclinação do tronco à frente, 

d) Realiza trajetória rasante  

e) Sem desaceleração nítida, 

f) Realiza a estrutura rítmica de 3 passadas entre barreiras. 

 

Numa corrida com partida em blocos de partida: 

a) Ataca a barreira apoiando o terço anterior do pé longe desta, 

b) Realiza a estrutura rítmica de 8 passadas de aproximação à 1ª 

barreira. 

Nota:  

 

 

  



Salto em altura 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 Parte do Nível 

Introdutório 

  Nível 

Introdutório 

  Parte do Nível 

Elementar 

S  B  C  B 

1 Aluno  M  D  K 

  2 Alunos  D  G 

    E  M 

    F  M 

    G  T 

    H  6 Alunos 

    P   

    P   

    A   

    L   

    11 Alunos   

 

Alunos/Nível 

prognosticado 

Nível Introdutório 

B, S, M 

Parte do Nível Elementar 

C, D, D, E, F, P, P 

Nível Elementar 

B, G, G, H, K, M, M, A, T, L 

Objetivos 

terminais 

Salta em altura com a 

técnica de tesoura: 

a) Com 4 a 6 

passadas de 

balanço,  

b) Apoio ativo e 

extensão completa 

da perna de 

impulsão, 

c) Elevação enérgica 

e simultânea dos 

braços e da perna 

de balanço, 

d) Transposição da 

fasquia com as 

pernas em 

extensão.  

Salta em altura com a técnica de 

Fosbury Flop: 

a) Com corrida de balanço 

curvilínea, 

b) Apoia ativamente o pé de 

chamada no sentido da 

corrida, 

c) Elevação enérgica da coxa 

da perna livre,  

d) Transpõe a fasquia com o 

corpo ligeiramente 

arqueado,  

e) Cai de costas no colchão, 

Salta em altura com a técnica de 

Fosbury Flop: 

a) Com corrida de balanço 

curvilínea, 

b) Apoia ativamente o pé de 

chamada no sentido da 

corrida, 

c) Elevação enérgica da coxa da 

perna livre,  

d) Transpõe a fasquia com o 

corpo ligeiramente arqueado,  

e) Flexão das coxas e extensão 

das pernas na fase 

descendente do voo, 

f) Cai de costas no colchão com 

os braços afastados 

lateralmente. 

Nota:  

 

 

  



Salto em comprimento 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 Não 

Introdutório 

  Nível 

Introdutório 

 Nível 

Elementar 

B  M  C  B 

G  D  E  D 

H  2 Alunos  A  F 

P    P  G 

S    4 Alunos  K 

5 Alunos      M 

      M 

      T 

      L 

      9 Alunos 

 

Alunos/Nível 

prognosticado 

Nível Introdutório 

D, M, B, S, P 

Nível Elementar 

C, E, G, H, A, P 

Parte do Nível Avançado 

B, D, F, G, K, M, M, T, L 

Objetivos 

terminais 

Salta em comprimento com a 

técnica de voo na passada: 

a) Corrida de balanço (6 a 10 

passadas), 

b) Impulsão na zona de 

chamada, 

c) Acelera progressivamente a 

corrida para apoio ativo e 

extensão completa da 

perna de impulsão, 

d) Eleva energicamente a coxa 

da perna livre projetando-a 

para a frente, 

e) Mantem a coxa da perna 

livre em elevação durante o 

voo (conservando a perna 

de impulsão atrasada), 

f) Queda a pés juntos. 

Salta em comprimento com a 

técnica de voo na passada: 

a) Corrida de balanço de 8 a 

12 passadas, 

b) Impulsão na tábua de 

chamada, 

c) Aumenta a cadência nas 

últimas passadas, 

mantendo o tronco 

direito, 

d) “Puxa” a perna de 

impulsão para junto da 

perna livre na fase 

descendente do voo, 

e) Receção com flexão do 

tronco à frente. 

Salta em comprimento com a 

técnica de voo na passada: 

a) Corrida de balanço 

ajustada, 

b) Impulsão na tábua de 

chamada, 

c) Aumenta a cadência nas 

últimas passadas, 

mantendo o tronco 

direito, 

d) “Puxa” as pernas para a 

frente e os braços 

(paralelos) para a frente 

e para baixo, na parte 

final do voo,  

e) Receção com o tronco 

inclinado à frente. 

Nota:  

 

 

  



Corrida de estafetas 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 Não 

Introdutório 

 
Nível Introdutório 

B  M  D B 

S  D  E P 

2 Alunos  G  F G 

  3 Alunos  P L 

    T H 

    C K 

    A M 

    M  

    15 Alunos 

 

Alunos/Nível 

prognosticado 

Nível Introdutório 

B, S, G, M 

Nível Elementar 

B, C, D, E, F, G, H, K, M, M, A, P, P, T, L 

Objetivos 

terminais 

Efetua uma corrida de estafetas: 

a) Recebendo o testemunho, na zona de 

transmissão, com controlo visual e em 

movimento, 

b) Entregando-o com segurança, 

c) Sem acentuada desaceleração, 

d) Utilizando a técnica descendente ou em 

vela. 

Efetua uma corrida de estafetas: 

a) Recebendo o testemunho em movimento, 

b) Na zona de transmissão,  

c) Entregando-o, após sinal sonoro, com 

segurança, 

d) Sem acentuada desaceleração, 

e) Utilizando a técnica descendente. 

Nota: Com base no desempenho e capacidades demonstradas na avaliação inicial penso que alguns alunos que têm o 

nível elementar como prognóstico poderão vir a evoluir rapidamente e passarão a trabalhar para o nível parte de 

avançado onde os objetivos acrescentados são: receber o testemunho sem controlo visual e sem desaceleração nítida na 

zona de transmissão. 

 

 

  



Corrida de velocidade 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 Parte do Nível 

Introdutório 

 
 Parte do Nível Elementar 

B  D  D B 

S  M  E P 

2 Alunos  2 Alunos  F G 

    P G 

    T H 

    C K 

    L M 

    A M 

    16 Alunos 

 

Alunos/Nível 

prognosticado 

Nível Introdutório 

B, S, D, M 

Nível Elementar 

B, C, D, E, F, G, G, H, K, M, M, A, P, P, T, L 

Objetivos terminais 

Efetua uma corrida de velocidade de 40m: 

a) Com partida de pé, 

b) Acelera até à velocidade máxima, 

c) Mantém uma elevada frequência 

de movimentos, 

d) Realiza apoios ativos sobre o 

terço anterior do pé,  

e) Realiza extensão da perna de 

impulsão, 

f) Termina sem desaceleração 

nítida. 

Efetua uma corrida de velocidade de 40m: 

a) Com partida de tacos, 

b) Acelera até à velocidade máxima, 

c) Realiza apoios ativos sobre a parte 

anterior do pé (extensão completa da 

perna de impulsão), 

d) Termina sem desaceleração nítida,  

e) Termina com inclinação do tronco à 

frente nas duas últimas passadas. 

Nota: Os objetivos estabelecidos para o nível elementar no PNEF para esta disciplina são iguais aos do nível parte de 

avançado. 

 

 

  



Lançamento do peso (matéria suspensa) 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

  Nível 

Introdutório 

 
 Parte do Nível Elementar 

S  D  B M 

1 Aluno  C  P M 

  D  G E 

  M  G F 

  A  H B 

  P  K L 

  T  12 Alunos 

  7 Alunos    

 

Alunos/Nível 

prognosticado 

Parte do Nível Elementar 

S, B, C, D, M, A, P, T 

Nível Elementar 

B, D, E, F, G, G, H, K, M, M, P, L 

Objetivos 

terminais 

Lança o peso de 3 kg/4 kg: 

a) Apoia o peso na parte superior dos 

metacarpos e nos dedos, junto ao pescoço, 

b) De costas (duplo apoio), 

c) Sem balanço, num círculo de lançamentos, 

d) Roda e avança a bacia do lado do peso, 

e) Com extensão total (das pernas e do braço do 

lançamento),  

f) Empurra o engenho para a frente e para cima, 

g) Mantém o cotovelo afastado em relação ao 

tronco. 

Lança o peso de 3 kg/4 kg: 

a) De costas (duplo apoio), 

b) Sem balanço, num círculo de lançamentos, 

c) Roda e avança a bacia do lado do peso, 

d) Com extensão total (das pernas e do braço do 

lançamento),  

e) Empurra o engenho para a frente e para cima, 

f) Mantém o cotovelo afastado em relação ao 

tronco. 

Nota: Os alunos que estão a trabalhar para o nível parte de elementar terão como intenção atingir primeiramente os objetivos a 

negrito e após o alcance destes continuarão o seu trabalho para os restantes. 

 

 

  



Orientação 

Nível diagnosticado 

Parte do Nível Introdutório 

M D B C 

A E P M 

B F G S 

D P G L 

M T H K 

20 Alunos 

 

Alunos/Nível 

prognosticado 

Nível Introdutório 

Toda a turma 

Objetivos 

terminais 

Realiza um percurso de orientação, a par, segundo um mapa simples (croqui ou planta), preenchendo 

corretamente o cartão de controlo e doseando o esforço para resistir à fadiga: 

a) Identifica no percurso a simbologia básica inscrita na carta: tipo de vegetação, tipo de terreno, 

instalações, caminhos, pontos altos, etc. 

b) Orienta o mapa corretamente, segundo os pontos cardeais e/ou outros pontos de referência. 

c) Identifica, de acordo com pontos de referência, a sua localização no espaço envolvente e no mapa. 

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

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

Nota:  

 

Luta 

Nível diagnosticado 

Sem registos 

    

    

    

    

    

20 Alunos 

 

Alunos/Nível 

prognosticado 
   

Objetivos terminais    

Nota:  

  



Dança - Aeróbica 

Nível diagnosticado 

Sem registos 

    

    

    

    

    

20 Alunos 

 

Alunos/Nível 

prognosticado 
Nível Introdutório 

Objetivos terminais 

Em situação de acompanhamento do professor no “estilo livre” realiza: 

a) Marcha; 

b) Corrida; 

c) Step-touch; 

d) Elevação do joelho; 

e) Grapevine; 

f) Passo em V 

 

Em situação de acompanhamento do professor no “estilo coreografado”: 

a) Desloca-se no ritmo e sequência dos apoios à marcação e combinação dos passos básicos 

anteriormente descritos. 

Nota:  

 

  



Patinagem 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 
Não Introdutório 

 Parte do Nível 

Introdutório  

B  D G  K 

S  M G  1 Aluno 

F  D M   

H  E M   

P  P A   

L  T B   

6 Alunos  C    

  13 Alunos   

 

Alunos/Nível 

prognosticado 

Parte do Nível Introdutório 

D, M, H, B, P 

Nível Introdutório 

L, S, F, K, B, C, D, E, G, G, M, M, A, P, T 

Objetivos 

terminais 

Em patins, realiza com coordenação global e fluidez 

de movimentos, percursos com as seguintes 

habilidades: 

a) Arranca para a frente, 

b) Desliza de “cócoras”, sem perder o 

equilíbrio, 

c) Desliza para a frente desenhando um 

encadeamento de círculos (“oitos”), 

d) Trava em “T” após deslize para a frente. 

 

Em patins, realiza com coordenação global e fluidez de 

movimentos, percursos com as seguintes habilidades: 

e) Arranca para a frente, para a esquerda e para 

a direita,  

f) Desliza sobre um apoio (“Quatro”), 

g) Desliza de “cócoras”, sem perder o equilíbrio, 

h) Desliza para a frente desenhando um 

encadeamento de círculos (“oitos”), 

i) Curva com os pés paralelos, mantendo o 

equilíbrio, 

j) Trava em “T” após deslize para a frente, no 

menor espaço de tempo, mantendo o 

equilíbrio e ficando em condições de iniciar 

novo deslize. 

 

Nota:  

 

 

  



Badminton 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 
Parte do Nível Introdutório 

 Nível 

Introdutório 

H  D K  D 

1 Aluno  M P  E 

  B P  M 

  S C  M 

  L F  A 

  B G  T 

  G   6 Alunos 

  13 Alunos   

 

Alunos/Nível 

prognosticado 

Nível Introdutório 

B, H, C, D, M, P, S 

Parte do Nível Elementar 

B, D, E, F, G, G, K, M, M, A, P, T, L 

Objetivos 

terminais 

Coopera com o companheiro em situação de 1x1: 

a) Realiza a posição base, regressando à 

posição inicial após cada batimento, 

b) Desloca-se com oportunidade, 

antecipando-se à queda do volante. 

c) Diferencia os tipos de pega da raqueta (de 

direita e de esquerda) e utiliza-os de 

acordo com a trajetória do volante. 

d) Realiza o clear com correção global, 

e) Realiza o lob com correção global, 

 

Em situação de exercício, num campo de 

badminton, executa o serviço curto e comprido. 

Em situação de jogo de singulares, num campo de 

Badminton: 

a) Serviço, curto e comprido (na área de 

serviço e na diagonal), tanto para o lado 

esquerdo como para o direito,  

b) Realiza o clear com correção global,  

c) Realiza o lob com correção global,  

d) Realiza o drive (à direita e à esquerda) com 

correção global. 

Nota:  

 
  



Râguebi 

Nível diagnosticado 

Sem registos 

    

    

    

    

    

20 Alunos 

 

Alunos/Nível 

prognosticado 
Parte do Nível Introdutório 

Objetivos terminais 

Em situação de jogo 5x5: 

Quando é o PB: 

a) Avança no terreno, quando dispõe de espaço sem oposição, e procura finalizar se tem condições 

favoráveis para o fazer; 

b) Utiliza mudanças de direção para ultrapassar o adversário mais próximo (1x1); 

c) Passa oportunamente a um companheiro em melhor posição (que disponha de espaço, sem oposição 

para avançar), quando não tem condições para avançar no terreno; 

d) Procura libertar a bola, controladamente e no melhor local para a sua equipa, quando é tocado (bitoque 

pelo adversário); 

Quando não tem bola, mas é a sua equipa que a possui: 

a) Apoia o portador pelo lado melhor (menor densidade defensiva), 

Na defesa: 

a) Procura intercetar o passe; 

b) Procura impedir a progressão do PB através do bitoque. 

Nota:  

 

 
  



Aptidão física 

 

Resistência 

Objetivos 

terminais 

 

a) O aluno mantém uma corrida contínua de longa duração (acima dos 8’), com intensidade 

moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga 

e recuperando com relativa rapidez após o esforço.  

b) O aluno realiza o teste vaivém atingindo ou ultrapassando o número de percursos de referência 

(Zona Saudável de Aptidão Física - ZSAF). 

 

Nota: Os testes do Fitnessgram serão realizados no final do 2º e 3º período. 

 

Força 

Objetivos 

terminais 

 

O aluno realiza com correção, em circuitos de treino, com volume e intensidade definidas pelo 

professor: 

A) Ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada velocidade de contração 

muscular: 

a) Salto horizontal a pés juntos na máxima distância, partindo da posição de parado, com 

pés paralelos, atingindo ou ultrapassando o nível de prestação definido. 

b) Lançamento de uma bola medicinal de 3/4kg, partindo da posição de pé com a bola 

agarrada junto ao peito, à máxima distância, atingindo ou ultrapassando o nível de 

prestação definido. 

B) Ações motoras de contração muscular localizada, vencendo resistências, de carga fraca ou 

ligeira, com elevada velocidade em cada ação, em esforços de duração relativamente 

prolongada, resistindo à fadiga, sem diminuição nítida de eficácia. 

a) O aluno realiza o maior número de extensões de braços, atingindo ou ultrapassando o 

nível de prestação definido (ZSAF). 

b) O aluno realiza o maior número de abdominais, atingindo ou ultrapassando o nível de 

prestação definido (ZSAF). 

c) O maior número de elevações rápidas do tronco, atingindo ou ultrapassando o nível de 

prestação definido. 

d) Saltos a pés juntos de frente, por cima de um obstáculo (banco sueco), o maior número de 

vezes, em 30 segundos, com um apoio (saltitar) intermédio entre cada salto, atingindo o 

nível de prestação definido. 

 

Nota: Os testes do Fitnessgram serão realizados no final do 2º e 3º período. 

 

  



Velocidade 

Objetivos 

terminais 

 

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

recuperação adequados: 

a) Reage rapidamente a um sinal conhecido iniciando ações motoras previstas globais ou 

localizadas. 

b) Realiza ações motoras acíclicas com a máxima velocidade, sem perda de eficácia dos 

movimentos. 

c) Realiza ações motoras globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, no menor tempo possível, 

sem perda de eficácia dos movimentos. 

d) Realiza ações motoras globais de curta duração (até 45") com o máximo de intensidade 

naquele tempo, sem diminuição nítida de eficácia. 

 

Nota: Os testes do Fitnessgram serão realizados no final do 2º e 3º período. 

 

Flexibilidade 

Objetivos 

terminais 

 

O aluno, respeitando as indicações metodológicas específicas do treino de flexibilidade (ativa): 

a) Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada mobilidade articular e 

elasticidade muscular, (contribuindo para a qualidade de execução dessas ações). 

b) O aluno realiza o senta e alcança atingindo os valores referenciados na ZSAF. 

c) O aluno realiza a flexibilidade de ombros atingindo os valores referenciados na ZSAF. 

 

Nota: Os testes do Fitnessgram serão realizados no final do 2º e 3º período. 

 

Destreza geral 

Objetivos 

terminais 

 

a) O aluno realiza movimentos de deslocamento no espaço com alternância de ritmos e 

velocidade, em combinações complexas desses movimentos, globalmente bem coordenadas. 

 

Nota:  

 

 

  



Conhecimentos 

 

Objetivos 

terminais 

1. Relaciona a aptidão física e a saúde. 

2. Estilo de vida saudável: capacidades motoras, composição corporal, alimentação, repouso, 

higiene, afetividade e meio ambiente. 

3. Treino das capacidades motoras: princípio da continuidade, progressão e reversibilidade. 

4. Relação entre dosificação da intensidade e duração do esforço para promoção da saúde. 

5. Fatores de risco associados à prática de exercício físico: doenças, lesões, substância 

dopantes, materiais, equipamentos e orientação do treino. 

6. Processos de controlo do esforço e sinais de fadiga. 

7. Dimensão cultural da atividade física: variedade das atividades físicas e seus contextos, 

distinguir desporto escolar de educação física e seu valor formativo 

8. Limitação da prática de atividade física: sedentarismo, evolução tecnológica, poluição, 

urbanismo, industrialização e evolução das sociedades. 

Nota:  

 

  



Estratégias gerais de intervenção pedagógica 

Organização 

Nesta dimensão organização pretendo adotar as seguintes estratégias: 

a) Verificar num momento imediatamente antes do início da aula a duração dos 

exercícios e tempos de rotação das estações, para garantir o término da aula a 

horas, assim como o mesmo tempo de prática para todos os alunos, 

b) Exigir a pontualidade permanente dos alunos, e caso não o cumpram solicitar-

lhes que realizem o aquecimento individualmente e semelhante ao que os 

colegas fizeram e só depois integrem nos exercícios da parte fundamental da 

aula, 

c) Criar rotinas para transporte e montagem/arrumação do material, solicitando a 

grupos diferentes de alunos que o façam aula após aula, 

d) Procurar manter o mesmo trabalho em termos de aquecimento e exercícios na 

mesma unidade de ensino para que se criem rotinas de trabalho e mais rápida 

mobilização dos alunos para a tarefa, 

e) Criar rotinas para quando desejo dar instrução entre diferentes exercícios e 

formas eficazes e rápidas de o fazer, por exemplo solicitar que os alunos ao 

meu assobio coloquem todas as bolas debaixo do braço e me oiçam para 

posteriormente retomarem o exercício. 

f) Utilizar o quadro existente no ginásio para escrever os grupos de trabalhos, 

organização do material no espaço e objetivos para a aula, 

g) Criar a rotinas de trabalho com um mínimo de duas estações, de forma a poder 

dar mais atenção a menos alunos, libertando alguns em autonomia, e otimizar 

a transição entre estações, para que seja feita de forma fluída e sem grande 

demora, 

h) Não utilizar muito material nas aulas de 45’ para não perder muito tempo de 

prática. 

 

Clima 

Relativamente à dimensão clima pretendo adotar as seguintes estratégias: 

a) Propor exercícios adequados aos níveis dos alunos para que se 

mantenham empenhados e motivados para a prática, 

b) Fomentar sistematicamente o trabalho em grupo, espírito de entreajuda e 

cooperação, 



c) Criar aos poucos uma relação de proximidade com a turma, e questioná-los 

sobre a sua opinião acerca do modo de organização das aulas e 

constrangimentos sentidos no decorrer das mesmas, 

d) Sensibilizar e incentivar os alunos para a prática, consciencializando-os do 

nível em que se encontram, e as ações que devem realizar para que seja 

realista o seu trabalho e se sintam predispostos para a concretização de 

objetivos, 

e) Sempre que um aluno se encontre impossibilitado de realizar a aula prática 

irei solicitar a sua ajuda para arbitrar nos exercícios de jogo, ou realização 

de outras tarefas. 

 

Instrução 

No que toca à dimensão instrução pretendo adotar as seguintes estratégias: 

a) Fornecer a instrução quando a turma se encontrar completa, nem que o 

mesmo ocorra após o aquecimento, 

b) Garantir o silêncio e a atenção dos alunos durante este momento, 

c) Garantir que estou bem posicionada, de forma a ver e ser vista por todos os 

alunos, tendo em consideração o posicionamento de frente para o sol para 

que todos os alunos me consigam ver, 

d) Projetar bem a voz, falar pausadamente, com uma linguagem clara e 

terminologia correta, 

e) Realizar frequentemente o questionamento e sempre que achar pertinente, 

para mobilizar os saberes e recorrer à memória dos alunos, verbalização 

das ações aprendidas bem como a compreensão da instrução dada, 

f) Na demonstração utilizar os alunos como agentes de ensino sempre que for 

favorável. 

 

Disciplina 

Ao nível da dimensão disciplina pretendo adotar as seguintes estratégias: 

a) Circular de forma correta pelo espaço de maneira a detetar possíveis 

comportamentos fora da tarefa para que assim se evite o prolongamento e 

repetição de comportamentos de desvio ou indisciplina, 

b) Pensar e selecionar previamente os procedimentos de prevenção e 

remediação dos comportamentos inapropriados dos alunos, 



c) Agir imediatamente sempre que um aluno tem um comportamento pouco 

adequado para que o mesmo entenda a minha presença na turma e que 

estou atenta a todas as situações, mas sem que o mesmo caia em rotina, 

d) Sensibilizar os alunos para o cumprimento das regras de conduta da sala 

de aula e faze-los compreender de que modo estes comportamentos 

afetam as suas aprendizagens e as dos seus colegas, buscando exemplos 

que tenham significado para o aluno, 

e) Sempre que um aluno exibir maus comportamentos devo tentar conversar 

com ele individualmente no final da aula para compreender os seus 

problemas e faze-lo entender as consequências do seu comportamento. 

 

Estilos de ensino 

Devido às particularidades desta turma, tais como a grande agitação e distração, 

inicialmente é necessário recorrer sobretudo a estilos de ensino convergentes: 

a) O estilo de ensino por comando será utilizado principalmente na matéria de 

atletismo, e em momentos de aquecimento e retorno à calma sempre que 

forem realizados novos exercícios, 

b) O estilo de ensino por tarefa será o mais utilizado nestas unidades de ensino, 

nos jogos desportivos coletivos, badminton e ginástica. 

c) O estilo de ensino recíproco será também utlizado na ginástica de maneira a 

fomentar o trabalho em grupo e ajudas. Igualmente será utilizado em 

momentos posteriores quando formar grupos heterogéneos de maneira a 

sensibilizar à entreajuda. 

d) O estilo de ensino de autoavaliação será realizado no final de cada período 

formalmente e também no decorrer das aulas ajudando os alunos a 

consciencializar-se das suas ações e desempenhos, 

e) O estilo de ensino inclusivo será mais utilizado na 3ª e 4ª etapas, em grupos 

heterógenos, para criar situações onde se possa tirar partido das 

potencialidades dos alunos e auxiliar os alunos com desempenhos mais fracos, 

f) Os estilos de ensino divergentes serão mais utilizados na 4ª etapa onde se 

espera que a situação da organização e controlo da turma esteja resolvida, 

para poder dar mais autonomia aos alunos. 

 

 



Diferenciação do ensino 

a) Proporcionar aos alunos situações de aprendizagens diferentes de acordo 

com o seu nível, ritmo de aprendizagem e necessidades pedagógicas, e a 

procurar que a atividade formativa do aluno seja tão individualizada quanto 

necessário, utilizando progressões pedagógicas, 

b) Recorrer inicialmente a grupos de nível homogéneos, para potenciar as 

aprendizagens dos alunos, não devendo manter esta fixação de grupos 

durante um período de tempo muito alargado para não comprometer o 

clima de aula e relações sociais dos alunos, 

c) Acompanhamento predominante dos alunos que têm maiores dificuldades 

nas atividades motoras, não deixando de prestar atenção aos restantes, 

d) Realizar reajustes sempre que for pertinente nas situações de 

aprendizagem e avaliação em função das particularidades dos alunos e da 

turma em geral. 

  



Avaliação formativa 

 

A avaliação formativa será um processo contínuo a desenvolver em todas as 

aulas, formal e informalmente com os alunos, com a função de orientar e regular o 

processo de ensino-aprendizagem. 

No final das aulas será feito de modo sistemático um questionamento aos 

alunos com três perguntas sobre os principais objetivos abordados na aula, de 

maneira a relembrar o que foi trabalhado. 

Na área dos conhecimentos, sempre que possível, será aplicado um quiz/jogo 

de perguntas de modo a estimular a aprendizagem dos alunos nesta área. 

Na área da aptidão física irei recorrer a situações de exercícios que me 

permitam quantificar o desempenho dos alunos, por exemplo utilizar um cronómetro 

nos circuitos de velocidade, ou realizar circuitos de resistência onde os alunos têm um 

cartão de controlo para registar o nº de voltas efetuado por unidade de tempo e 

distância, para posterior comparação.  

No final de cada aula irei registar alguns dados mais significativos do 

desempenho dos alunos, de modo a garantir uma avaliação contínua dos mesmos. 

Também de modo formal, e em momentos específicos, serão recolhidos dados 

sobre a evolução dos alunos, com recursos a grelhas de observação que exibem os 

critérios/indicadores dos objetivos a tratar matéria a matéria. 

Para garantir o envolvimento dos alunos na sua aprendizagem, estimulando-os 

a serem agentes ativos neste processo, os mesmos irão realizar fichas formativas 

sobre o seu desempenho. 

No início de cada unidade de ensino pretendo informar os alunos dos níveis 

onde se encontram e para os quais devem trabalhar, assim como os principais 

objetivos a atingir para alcançar o sucesso nessas matérias. 

 

  



Avaliação sumativa 

 

A avaliação sumativa representa a classificação do desempenho do aluno após 

todo o processo de aprendizagem a que o mesmo foi sujeito. 

Os dados para a avaliação sumativa irão ser recolhidos após um momento de 

aprendizagem, confirmando as aprendizagens dos alunos perante determinada 

matéria. Para esta avaliação irei recorrer à observação direta com recursos a grelhas 

semelhantes às da avaliação formativa quanto aos critérios e indicadores dos 

objetivos. É de salientar que a avaliação sumativa do aluno não é feita apenas num 

único momento, embora também haja momentos formais para o fazer, isto porque se 

um aluno não conseguir realizar determinada tarefa naquele momento e se já o fez 

anteriormente várias vezes, então é de importante contabilizar o mesmo. 

 Aos alunos será fornecida uma ficha de autoavaliação, para que estes 

preencham ao longo do ano, referente aos três períodos, identificando o que 

consideram os alunos do que foi e é o seu comportamento nas aulas de EF. 

 Na área dos conhecimentos será realizado uma ficha de avaliação sumativa no 

final de cada período para certificar as aprendizagens alcançadas nesta área. 

A área da aptidão física será avaliada com recurso aos testes do Fitnessgram. 
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