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Balanço da 2ª Etapa – Prioridades de Aprendizagem 

Comportamento do professor 

a) Planeamento 

Relativamente às competências de planeamento da 2ª etapa, penso que fui um 

pouco ambiciosa nos objetivos estabelecidos para os grupos de nível. Estimo que o 

tempo destinado à obtenção dos objetivos foi bem pensado para alguns alunos, 

contudo nem todos os alunos evoluíram da mesma forma. O que notei sobretudo foi a 

fraca evolução dos alunos quando eu não estava perto deles a dar feedback. 

Refletidamente, eu considero que nem todos os objetivos foram mal elaborados, mas 

devia ter calculado sim que não poderia dar a mesma atenção a todas as matérias, 

correndo risco de não ensinar nada. Penso que agi corretamente ao centrar-me mais 

em algumas matérias, pois a minha presença garantiu aprendizagens nos alunos, ao 

invés de andar a saltar matéria em matéria. 

Ao longo da etapa fui realizando sucessivos ajustes ao planeamento nas 

unidades de ensino, corrigindo algumas lacunas que iam surgindo à medida que ia 

experienciando a lecionação de novas matérias, no sentido de melhorar a condução 

do ensino e as aprendizagens dos alunos. 

Para colmatar estas falhas decidi não lecionar a matéria voleibol e corrida de 

barreiras em simultâneo, como tinha previsto na aula de 28/11, pois sendo o voleibol 

uma matéria prioritária e a corrida de barreiras uma matéria individual que exige 

bastante técnica, necessitariam ambas da constante presença da professora. 

Na última aula do 2º período tinha previsto a introdução da ginástica 

acrobática, onde optei por não a lecionar e manter o trabalho no basquetebol. Esta 

decisão baseou-se no facto da acrobática exigir bastante o meu acompanhamento e 

ser uma matéria nova para os alunos, onde predomina a necessidade de haver tempo 

para ser corretamente trabalhada, e pelo facto dos alunos terem mostrado bastante 

evolução no basquetebol, sendo assim fundamental dar-lhes mais tempo de prática 

com jogo dirigido para a consolidação das aprendizagens. 

O teste teórico que estava planeado para o dia 12/12 decorreu conforme o 

previsto, mas com base nas notas obtidas pela generalidade da turma, que se 

apresentaram bastante negativas, levou-me a alterar este modo de avaliação na 

próxima etapa. Os alunos nessa aula em particular mostraram uma conduta pouco 

própria para um momento formal de avaliação, e para além de terem perturbado os 

colegas que queriam realizar o teste, demonstraram inclusive uma grande falta de 

estudo. Por estes motivos, e porque acredito que quando sozinhos os alunos podem 
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focar-se mais nas tarefas, decidi que nesta 3ª etapa irei elaborar uma ficha de 

avaliação para os alunos levarem para casa. A ficha terá um grau de complexidade e 

tamanho superior, e irá acompanhada dos apontamentos da matéria teórica da área 

dos conhecimentos, tal como no período passado. Com esta ficha não se espera que 

os alunos respondam a perguntas diretas e arbitrárias, cuja resposta já sabem 

antecipadamente, sem a mobilização de conhecimentos, mas sim que os alunos 

respondam a perguntas complexas onde é necessário a mobilização de saberes, 

resolução de problemas e justificação das respostas, simulando ou replicando os 

contextos onde as tarefas devem ser normalmente desenvolvidas. 

b) Avaliação 

Nesta etapa, a avaliação formativa apresentou várias lacunas no que toca ao 

planeamento, concretização e sistematização dos procedimentos. Para a próxima 

etapa irei calendarizar os momentos de observação dos alunos e registos de avaliação 

formativa de modo mais formal, como o propósito de controlar permanentemente as 

aprendizagens. Para a operacionalização deste processo irei também apresentar 

quais os instrumentos que irei utilizar, em cada unidade de ensino. 

A avaliação sumativa foi concretizada com sucesso. Elaborei o documento das 

normas de referência e recolhi dados dos desempenhos dos alunos para todos as 

áreas. Antes dos momentos formais de avaliação sumativa procurei relembrar aos 

alunos os critérios que iriam ser avaliados, assim como no fim expliquei os objetivos 

atingidos e a atingir individualmente no futuro (ficha de exemplo de avaliação sumativa 

em anexo).  

Esta ficha, referida no parágrafo anterior, foi posteriormente apresentada aos 

alunos, individualmente, no sentido de identificar quais as componentes das 3 áreas 

de avaliação onde têm de trabalhar mais, e para visualizarem com exatidão em que 

níveis estão em cada uma das matérias. Neste momento de avaliação formativa, que 

decorreu na 3ª unidade de ensino, na 2ª semana do 2º período, os alunos 

apresentaram um comportamento de satisfação/reprovação, consoante os casos, face 

aos seus desempenhos e notei que foi despertado nos mesmos alguma motivação 

para agir melhor neste 2º período. 

c) Condução do ensino 

No que concerne à dimensão organização, esta tem continuado a decorrer de 

modo positivo. A gestão do tempo de aula não se tem revelado difícil, nem a transição 

dos alunos pelas estações. O único aspeto que necessita de ser resolvido é o início 

rápido da tarefa pelos alunos dos grupos de nível com menos competências nos jogos 

desportivos coletivos, pois os alunos por vezes tendem a demorar neste processo. A 
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solução encontrada para resolver este problema passa por explicar primeiro a tarefa 

que os alunos mais aptos vão desenvolver, indo de seguida ao encontro dos outros 

alunos, auxiliando-os na formação de equipas, delimitação do espaço de jogo e 

nomeação da equipa que iniciará o jogo com posse de bola. Esta estratégia tem 

resultado. 

Um aspeto positivo que tenho vindo a conquistar aquando da condução do 

ensino é conseguir manter os alunos em algumas tarefas sob meu controlo e 

comando, ao mesmo tempo que me dirijo a outra estação. Particularmente, na aula da 

corrida de velocidade e corrida de estafetas, consegui manter os alunos empenhados 

na tarefa, e a realizar o exercício a pares ao meu sinal de partida quando eu estava a 

uma distância razoável destes, pois foi necessário dirigir-me ao grupo de futebol. 

Os estilos de ensino predominantes nas minhas aulas são o comando e tarefa. 

Indo ao encontro do que foi referido pelos orientadores, concordo que já é justificável 

recorrer a outros estilos de ensinos nas minhas aulas, mesmo que seja apenas a 

alguns grupos de trabalho. No tópico estilos de ensino, mais adiante, explicarei em 

que momentos da aula planeio utilizar novos estilos. Todavia, os estilos comando e 

tarefa funcionam bem com esta turma, e permitem-me ter mais controlo sobre a 

mesma. 

O questionamento dirigido aos alunos tem sido realizado com frequência nas 

aulas, não sendo exclusivamente efetuado na instrução ou parte final da aula. Tenho 

optado por recorrer ao questionamento quando a situação da aula assim o exige e 

apresenta pertinência devido aos conteúdos lecionados ou quando são necessárias 

pausas para descanso entre exercícios, ou repetições dos mesmos, não estando por 

isso limitado a estes dois momentos supracitados. 

O feedback é uma dimensão que tem vindo a ganhar importância nas aulas, 

uma vez que já estão estabelecidas as rotinas organizativas e posso preocupar-me 

mais com a sua frequência, pertinência e fecho do ciclo.  

Porém, a turma nem sempre mantém o mesmo registo, mantendo ainda um 

comportamento irregular nas aulas. Sinto que, se por vezes lecionasse a mesma aula, 

em dois dias distintos, o resultado seria totalmente contraditório. Este comportamento 

inconstante da turma por vezes surpreende-me pela positiva, pois noto que os alunos 

estão em sintonia, empenhados e muito motivados na tarefa. Nestes dias “bons”, os 

alunos mostram iniciativa durante a aula, tomo o exemplo da aluna L que após eu ter 

pedido à turma para se organizarem em xadrez para iniciarmos uma sequência de 

flexibilidade, ela tomou a liberdade de organizar os colegas um a um no espaço, ou 

por exemplo a aluna Mariana que em imensas ocasiões me pede para ser ela a dar os 

alongamentos no final da aula, ou por exemplo o aluno K (apoiado pelos colegas) que 
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é sempre o primeiro a oferecer-se para formar equipas nos jogos desportivos coletivos 

de maneira a que as mesmas fiquem equilibradas, e o que é verdade é que quando é 

este aluno a escolher e não outro, os jogos desenvolvem-se com fluidez sem qualquer 

conflito e falta de cooperação entre os alunos. Juntamente a estes tenho a opinião de 

que no geral a turma gosta de propor soluções para que as tarefas de desenrolem da 

melhor maneira. 

O problema coloca-se quando a turma se apresenta na aula com um grau de 

excitação elevado, e para além de ser complicado obter a atenção deles, muitas vezes 

eles deixam-se influenciar pelas conversas paralelas dos colegas mais irrequietos. 

Nestas aulas procuro passar à prática o mais rápido possível e dar pouca instrução. 

Igualmente, na parte final destas aulas solicito apenas que os alunos realizem os 

alongamentos todos podendo em simultâneo manter a conversa com os colegas, para 

não entrar em conflito com os mesmos. Numa próxima aula desta etapa planeio 

realizar no final da sessão um exercício de relaxamento, em silêncio (com ou sem 

música) no sentido de tentar acalmar/modificar o estado de agitação dos alunos, que 

certamente irá ajudar os outros professores nas suas aulas teóricas seguintes no 

controlo da turma. 

Ao longo desta etapa procurei manter nas aulas uma intensidade ótima de 

exercício, sem grandes paragens. Com recurso ao uso de um cardiofrequencímetro, 

cujo principal objetivo era mostrar aos alunos a variação dos batimentos cardíacos 

durante a prática de exercício físico, consegui retirar alguns dados referentes à 

intensidade da aula. Assim, três alunos do género masculino obtiveram os seguintes 

valores de atividade física moderada e vigorosa: o K apresentou 53’28’’ de prática 

moderada e 25’07’’ de prática vigorosa, numa aula de 90’; o D apresentou 41’46’’ de 

prática moderada e 30’51’’ de prática vigorosa, numa aula de 90’; o B apresentou 

13’49’’ de prática moderada e 20’56’’ de prática vigorosa, numa aula de 45’. Com estes 

resultados conclui que mesmo nas aulas de 45 minutos é possível proporcionar aos 

alunos exercício físico com uma intensidade ótima, de maneira que estes atinjam as 

recomendações diárias para a sua idade. As guidelines para a atividade física aeróbia 

nas crianças e adolescentes (6-17 anos) são de no mínimo 60 minutos de atividade de 

intensidade moderada a vigorosa por dia e recomenda-se que os mesmos realizem 

atividade vigorosa no mínimo em 3 dias da semana. Assim, estimo que as aulas de 

educação física contribuem positivamente para a acumulação de atividade física em 2 

dias da semana. 

Na aptidão física, as minhas aulas carecem de diferenciação em relação aos 

objetivos propostos para os alunos, sendo uma falha que tentarei colmatar na próxima 

etapa. Contudo, tenho mantido um trabalho contínuo nesta área, de maneira a 
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estimular os alunos para a importância do treino destas capacidades e para que 

atinjam melhores níveis de força, resistência, flexibilidade e velocidade. 

Após esta reflexão sobre o meu comportamento aquando da condução do 

ensino prevejo que é necessário melhorar alguns parâmetros. Irei solicitar aos meus 

colegas que no projeto de observação interpares me observem nos seguintes critérios 

(ficha de observação interpares para a 3ª etapa em anexo) de modo a verificarem se 

revelo evoluções ao longo da etapa: no questionamento (frequência, pertinência e 

fases da aula em que o utilizo), no feedback (frequência, pertinência e ciclo), na 

avaliação formativa (se é ou não realizada, frequência da realização e se é ou não 

transmitida essa informação aos alunos), na aptidão física (se realizo diferenciação, se 

é ou não ajustada aos grupos de nível) e no tempo na tarefa (tempo disponível para a 

prática vs tempo na tarefa vs tempo potencial de aprendizagem).  
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Aprendizagens dos alunos 

Relativamente às aprendizagens dos alunos importa verificar se as mesmas 

foram concretizadas com sucesso, estabelecendo uma comparação entre os objetivos 

planeados vs objetivos atingidos. Estas informações irão suportar as decisões de 

planeamento apresentadas mais à frente, de modo a garantir uma coerência e 

continuidade no processo de aprendizagem. 

Relativamente ao voleibol, embora tenha sido uma matéria bastante trabalhada 

ao longo da etapa, penso que os alunos não evoluíram tanto como tinha previsto. Esta 

matéria foi o principal foco da minha atenção e acompanhamento durante 2 unidades 

de ensino, por ser uma matéria prioritária. Os alunos situam-se num nível de 

desempenho bastante inferior ao previsto pelo PNEF para este ano de escolaridade, 

pelo que considero imperativo continuar este trabalho. Os alunos T, A, M e C que 

inicialmente se situavam no nível não introdutório progrediram para o nível parte de 

introdutório, dado que já conseguem manter a sustentação da bola em situação 1x1 

em cooperação e regressam à posição fundamental após cada passe. Os alunos que 

integravam o nível introdutório ainda se mantêm neste nível, pois embora consigam 

manter a sustentação da bola no ar em situação de 2x2, os mesmos não realizam o 

gesto técnico do passe em toque de dedos com a correção global do movimento. Esta 

lenta evolução impediu-me de lecionar a manchete, pois considero que o toque de 

dedos é a base para qualquer situação de jogo. Desta forma pretendo manter a 

manchete como próximo objetivo, em paralelo com a aprendizagem e aperfeiçoamento 

do toque de dedos de modo a garantir que os alunos realizem passes altos para os 

colegas e consigam dar continuidade ao jogo. Os grupos de nível e objetivos a 

próxima etapa mantêm-se. 

No basquetebol notei uma excelente evolução no grupo parte do nível 

elementar, onde os alunos tinham como objetivos em situação 3x3 realizar 

desmarcação, passe, corte para o cesto e aclaramento. Todos os alunos deste nível 

atingiram os objetivos, mesmo numa situação mais complexa de jogo de 3x3x3, cujo 

objetivo era a equipa azul que atacava o meio campo da equipa amarela, caso 

perdesse a posse de bola teria de permanecer nesse meio campo, enquanto a equipa 

amarela iria atacar o meio campo da equipa verde. No momento em que a equipa 

verde recuperasse a posse de bola iria jogar contra a equipa azul no meio campo onde 

esta se encontrava pronta para defender o ataque. O exercício funcionou muito bem, 

criou uma boa dinâmica de jogo, permitiu aos alunos jogar contra 2 equipas em 

simultâneo para além de concentrar mais alunos no mesmo espaço (9 alunos), e 

possibilitou a obtenção dos objetivos por todos os alunos. Este grupo de alunos na 
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próxima etapa terá novos objetivos no sentido de dar continuidade ao jogo, tal como o 

ressalto e o aperfeiçoamento dos gestos técnicos fundamentais da modalidade. Por 

sua vez, os alunos nos níveis NI, PI e I encontraram-se a trabalhar para outros 

objetivos que não os estipulados para esta etapa. Esta decisão de planeamento foi 

tomada pois o nível de jogo dos alunos era muito fraco, e mesmo em situações de 

superioridade numérica havia grande aglomeração em torno da bola, o que dificultava 

o desenrolar do jogo. Assim, optei por iniciar a abordagem a esta modalidade com 

exercícios critério, onde os alunos trabalharam o drible de progressão em circuito, o 

drible de proteção em situação de 1x1 e no jogo do ladrão de bolas em grupo, e por 

último, o lançamento parado. Apenas 3 alunas deste nível não atingiram com sucesso 

estes objetivos, sendo elas a M, a P e a F, que irão continuar a trabalhar para estes 

objetivos. Os restantes alunos terão novos objetivos de aprendizagem na próxima 

etapa, procurando agora realizar exercícios critério e situação de jogo. 

A corrida de barreiras revelou-se uma matéria de grande gosto por parte dos 

alunos, onde apenas 3 alunos não subiram do nível PE para E. Esta é uma matéria 

que configura no PNEF no nível elementar, pelo que apenas a B, o D e o G ainda se 

encontram no nível PE, pois não cumprem um critério de êxito essencial à correta 

transposição da barreira que é “não saltar”. Todos os restantes colegas transpõem a 

barreira passando rasante a esta, sem desacelerar. O D é um aluno que devido ao seu 

problema de obesidade tem grande dificuldade na generalidade das matérias. 

Todavia, o aluno tem revelado um grande empenho e a concretização de vários 

critérios de êxito, como por exemplo na corrida de barreiras, o aluno já consegue 

elevar o joelho da perna de ataque, realizar a extensão da perna de ataque, fletir o 

tronco à frente e realizar a estrutura rítmica das 3 passadas entre barreiras. 

 Na corrida de estafetas a evolução também foi notória pela maioria dos alunos. 

Alguns alunos do nível I subiram para o nível PE, pois executam com grande domínio 

as competências inerentes a esta matéria, sendo eles o K, o M, o M, o A, o P e a T. 

Nos restantes alunos ainda é necessária uma afinação no timing de saída da corrida 

de balanço, para que o par se encontre na zona de transmissão à mesma velocidade e 

realize corretamente a técnica. Por este motivo, e porque são necessárias várias 

repetições para que os alunos consigam encontrar este timing perfeito decidi manter a 

corrida de estafetas por mais 2 aulas nesta etapa, dando continuidade ao trabalho 

efetuado ate agora. Penso que os alunos na AI mostraram grande potencial nesta 

matéria e na matéria de corrida de velocidade, e que o prognóstico foi corretamente 

prescrito. 

As matérias referenciadas neste balanço correspondem às matérias mais 

trabalhadas ao longo da 2ª etapa, e onde predominou o acompanhamento da 
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professora. Nas restantes matérias, as aprendizagens não foram tão significativas, 

pelo que se irá manter o mesmo trabalho na 3ª etapa.  

É importante salientar que das 3 matérias prioritárias definidas após a AI, 

voleibol, ginástica de solo e patinagem, apenas consegui desenvolver um trabalho 

mais produtivo e frequente no voleibol, que é uma matéria que pode ser lecionada no 

espaço exterior. O mesmo aconteceu porque das 9 aulas previstas para o pavilhão, 

apenas consegui lecionar 4, pois as outras coincidiram com uma visita de estudo, o 

corta-mato escolar, o teste teórico e uma aula de AI que ficou suspensa por falta de 

espaço igualmente. Destas 4, lecionei 2 aulas de ginástica de solo, sendo as outras 

atribuídas a outras matérias. Desta forma, penso que o roulement afetou a 

concretização com sucesso da 2ª etapa no que toca em resolver alguns problemas 

nas matérias prioritárias. Para a próxima etapa, vou manter o trabalho no voleibol no 

espaço exterior e dar maior relevância à patinagem no espaço interior, deixando a 

ginástica de solo para 2º plano por enquanto.  
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Caraterização da 3ª Etapa 

A 3ª etapa denomina-se aprendizagem e desenvolvimento. Nesta etapa 

espera-se que os alunos continuem o processo de novas aprendizagens nas matérias 

e desenvolvam as aprendizagens que já adquiriram. 

Esta etapa tem a duração de 8 semanas, tendo início no dia 7 de Janeiro de 

2013 e término no dia 15 de Março de 2013. Esta etapa é constituída por um conjunto 

de 23 aulas, sendo que 9 aulas serão lecionadas no pavilhão gimnodesportivo, 9 aulas 

no espaço exterior 1 e 6 aulas no espaço exterior 2. Estas 23 aulas serão divididas em 

4 unidades de ensino. 

Relativamente à distribuição das aulas pelos espaços, é de referir que caso as 

condições climatéricas sejam adversas, as aulas no espaço 2 irão ser substituídas por 

aulas teóricas, e a aula do dia 13 de Março da 6ª unidade de ensino irá ser dedicada à 

visita de estudo a realizar pelo núcleo de estágio. 
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Calendarização 

                                                
1 Revisão dos conteúdos lecionados e relembrar as regras da modalidade para a competição do Compal Air que se 
realiza dia 23/01 
2 Comparar com dados obtidos na UE2 
3 Avaliar a sequência de flexibilidade, pedindo aos alunos que a façam sozinhos para eu ir corrigindo as posturas 
4 Comparar com dados obtidos na UE3 
5
 A realizar no aquecimento e parte inicial da aula sob forma de coreografia que será apresentada pelos alunos na 

aula seguinte 

3ª Etapa 

Aprendizagem e Desenvolvimento 

Início e fim da etapa: 21/01/2013 a 15/03/2013 

UE Mês Nº aula Duração Dia/Espaço Matéria 

      

4ª UE 
6 aulas 

 
21/01/13 

a 
31/01/13 

 

Jan. 

46 e 47 90’ 21/01 
Espaço 2 

Basquetebol1 + salto em comprimento + estafetas + 
velocidade + aptidão física (resistência2 + agilidade + 

força inferior) 

48 45’ 23/01 
Espaço 2 

Andebol + salto em comprimento + aptidão física 
(flexibilidade) 

49 e 50 90’ 28/01 
Pavilhão 

Andebol + acrobática + badminton + aptidão física 
(flexibilidade) 

51 45’ 30/01 
Pavilhão 

Andebol + acrobática + badminton + aptidão física 
(flexibilidade3) 

      

5ª UE 
6 aulas 

 
04/02/13 

a 
22/02/13 

Fev. 

52 e 53 90’ 04/02 
Espaço 1 

Andebol + orientação + voleibol + aptidão física 
(velocidade4) 

54 45’ 06/02 
Espaço 1 

Andebol + voleibol + aptidão física (flexibilidade) 

Carnaval 

55 e 56 90’ 18/02 
Pavilhão 

Andebol + ginástica aparelhos + salto em altura + aptidão 
física (força média e superior) 

57 45’ 20/02 
Pavilhão 

Aptidão física (teste vaivém) 

      

6ª UE 
6 aulas 

 
25/03/13 

a 
15/03/13 

Fev. 
58 e 59 90’ 25/02 

Espaço 1 
Voleibol + futebol + aptidão física (testes senta e alcança, 

extensão do tronco, flexibilidade de ombros e IMC) 

60 45’ 27/02 
Espaço 1 

Râguebi + futebol + aptidão física (força superior + média) 
Entrega da ficha de avaliação aos alunos 

Mar. 

Semana da Educação Física 

61 e 62 90’ 11/03 
Espaço 2 

Râguebi + futebol + aptidão física (força superior + média) 
Entrega da ficha à professora  

63 45’ 13/03 
Espaço 2 

Visita de estudo 
Entrega da ficha com classificação e correção 

      

7ª UE 
7 aulas 

 
02/04/13 

a 
19/04/13 

Abril. 

64 45’ 03/04 
Espaço 2 

Basquetebol + aptidão física (resistência + agilidade + 
força inferior) 

65 e 66 90’ 08/04 
Pavilhão 

Dança5 + futebol + badminton + patinagem + aptidão 
física (flexibilidade) 

67 45’ 10/04 
Pavilhão 

Dança + badminton + patinagem + aptidão física 
(flexibilidade) 

68 e 69 90’ 15/04 
Espaço 1 

Futebol + voleibol + aptidão física (força superior + média) 

70 45’ 17/04 
Espaço 1 

Futebol + voleibol + aptidão física (força superior + média) 



13 
 

Argumentação das opções 

Esta etapa pretende dar continuidade às matérias de futebol, voleibol, corrida 

de estafetas e velocidade da etapa anterior, uma vez que os alunos revelaram 

aprendizagens e progressos, mas ainda não estão totalmente alcançados os objetivos 

para as mesmas. Desta forma, para estas matérias serão mantidos alguns objetivos 

da etapa anterior e serão introduzidos novos objetivos. 

As matérias de corrida de estafetas e velocidade foram lecionadas em 

simultâneo, embora estivesse previsto que a corrida de velocidade fosse lecionada 

numa UE mais à frente. Esta opção de planeamento foi tomada porque os alunos 

revelaram grande gosto por corridas de velocidade, e é uma matéria bastante útil para 

o auxílio à formação de grupos (pares) a serem utilizados na corrida de estafetas, uma 

vez que facilita a lecionação desta matéria e o sucesso na concretização da mesma, 

assim como a correta partida e chegada da prova. Portanto, optei por lecionar em 

paralelo estas duas matérias, que por sua vez resultou num atraso do ensino dos 

conteúdos das mesmas, sendo então necessário alargar um pouco o tempo para 

desenvolver o trabalho nestas matérias e ser formalizada a avaliação.  

O basquetebol surge novamente nesta etapa pois a maior parte dos alunos 

alcançou os objetivos previstos, e é agora necessário continuar o trabalho para os 

objetivos seguintes. Simultaneamente surge o torneio de basquetebol Compal Air, no 

qual estão inscritos vários alunos da turma, e acredito que é pertinente esta fase para 

ensinar/relembrar as regras da modalidade e as regras adaptadas do torneio, criando 

uma continuidade no trabalho desenvolvido até agora no basquetebol. 

O futebol foi uma matéria que esteve presente em todas as aulas da UE3 da 

etapa anterior, contudo não foi alvo de muita atenção da minha parte no que toca ao 

feedback pois eu estive mais focada nas matérias de atletismo e ginástica de solo, já 

que os alunos sem o meu comando, pouco ou nada fazem nas matérias individuais. 

Por este motivo, considero que os objetivos para o futebol ainda não estão cumpridos, 

embora o grupo com mais competências (cerca de metade da turma) tenha revelado 

um bom desempenho nas tarefas propostas. Assim, decidi manter o futebol nesta 

etapa, mas irei lecioná-lo numa data mais próxima da Semana da Educação Física, 

onde os alunos irão ter um torneio de futsal interturmas. 

Por sua vez, o andebol será uma matéria bastante trabalhada, pelo que lhe 

reservei bastante tempo nesta etapa. A razão que suporta esta decisão de 

planeamento centra-se no facto do andebol ter sido o único jogo desportivo coletivo 

que ainda não foi abordado (para além da AI), sendo também uma matéria pouco 

trabalhada ao longo do currículo dos alunos, nesta escola. 
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Na etapa anterior, noto que foi insuficiente o tempo dedicado à lecionação da 

ginástica de solo, pelo facto de a turma ter pouca possibilidade de estar no pavilhão. 

Aliado ao facto de uma aluna da turma ter sofrido uma lesão durante a aprendizagem 

na ginástica, e pelas observações feitas ao desempenho geral da turma, penso que a 

maior parte dos alunos não apresenta capacidades físicas favoráveis, nomeadamente 

força superior e média, para a aprendizagem de alguns elementos gímnicos tais como 

o pino, roda e rodada. Portanto, penso que devem primeiramente continuar o trabalho 

de aptidão física destas capacidades antes de retomar o trabalho desta matéria. 

Juntamente à falta de autonomia que os alunos têm para trabalhar sozinhos, 

realizarem as ajudas, assim como a falta de motivação para a mesma matéria, decidi 

iniciar esta etapa com a ginástica acrobática, e deixar um pouco para segundo plano a 

ginástica de solo. Esta decisão pretende estimular os alunos ao trabalho de grupo, de 

maneira a motivá-los, com o intuito que estes interiorizem o conceito de sequência e 

trabalharem na apresentação do esquema à turma, onde posteriormente a ginástica 

de solo seguirá a mesma lógica de trabalho, com objetivos mais simples. Pelo facto da 

acrobática ser uma matéria coletiva força os alunos a cooperar mais com os colegas, 

podendo ter um transfer positivo para a ginástica de solo. 

Inicialmente a dança não estava inserida no planeamento pela falta de espaço 

adequado à sua lecionação. Contudo, ponderei a situação, e decidi integrar a dança 

nos momentos iniciais das aulas de pavilhão, onde a mesma servirá como 

aquecimento, e terá uma pequena coreografia de aeróbica, que os alunos deverão 

aprender e apresentar sozinhos à turma. Assim, embora não seja muito trabalhada, 

permite aos alunos aprenderem e adquirem a noção de ritmo, assim como alcançarem 

os objetivos introdutórios da mesma.  

A matéria alternativa râguebi foi introduzida nesta etapa, já que a turma tem 

bastantes aulas no exterior, onde o espaço é apropriado para o desenvolvimento da 

mesma. Surgindo a luta como uma matéria nuclear, na qual se prevê que não haverá 

a possibilidade de ser lecionada por falta de espaço, decidi incluir o râguebi de 

maneira a completar o currículo, de modo a nenhuma matéria ficar em falta. 

O badminton e a patinagem surgem nesta etapa, pelo facto de os alunos não 

terem apresentado um bom desempenho na AI, e porque a patinagem é uma matéria 

prioritária que necessita de ser trabalhada. Felizmente, a escola adquiriu material novo 

para as duas matérias o que motiva bastante os alunos para a sua utilização. 

As matérias salto em altura e ginástica de aparelhos surgem nesta etapa 

apenas em duas aulas, uma vez que são matérias onde os alunos apresentam um 

desempenho em conformidade com os objetivos previstos pelo PNEF para este ano 
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de escolaridade. Todavia, considero importante abordar estas matérias como forma de 

motivação, garantindo o ecletismo na formação. 

Na área da aptidão física irei lecionar resistência sob forma de corrida contínua, 

velocidade em 40m, força (principalmente resistente) superior, média e inferior, 

trabalhada em séries de 8 repetições ou por unidade de tempo de 40segundos, e 

flexibilidade sob forma de sequência. Os dados sobre os desempenhos dos alunos 

nestes exercícios serão registados, de maneira a dar continuidade ao trabalho dos 

mesmos, para posterior comparação, no sentido de verificar a evolução destes. 

Na área dos conhecimentos irei lecionar os conteúdos referentes ao estilo de 

vida saudável (composição corporal e alimentação), relação entre a dosificação da 

intensidade e duração do esforço para a promoção de saúde, fatores de risco 

associados à prática de exercício físico (substâncias dopantes), sinais de fadiga e 

sedentarismo. Por último, irei proceder à continuação da lecionação dos benefícios do 

exercício físico. 
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Estilos de ensino 

O ensino, nesta etapa, será feito sobretudo através do estilo de comando e 

tarefa. A escolha efetuada deve-se à falta de autonomia da turma para realizar as 

tarefas. Assim, é possível controlar melhor a turma e a intensidade de trabalho da 

mesma. 

Todavia, irei experimentar a utilização esporádica dos estilos recíproco e 

divergente, e irei dar continuidade ao estilo autoavaliação ao longo e no final do 

período.  

O estilo de ensino recíproco será utilizado com os alunos que não possam 

fazer a aula prática devido à falta de material ou por declaração médica, onde terão de 

observar um colega à escolha e dar feedback no sentido de corrigir a execução do 

colega. Eu irei corrigir os feedbacks dados pelos alunos observadores. Iniciarei a 

utilização deste estilo de ensino na matéria de salto em comprimento. 

O estilo de ensino divergente tem o propósito de proporcionar aos alunos uma 

atividade de exploração e ensaio de diferentes respostas, aliado à sua criatividade. 

Assim tenho a intenção de utilizar este estilo na ginástica acrobática sob forma de 

introdução à mesma matéria. Pretende que os alunos encontrem soluções criativas e 

que em grupos realizem figuras acrobáticas, onde eu irei apenas condicionar o nº de 

apoios, bases e volantes.  

O estilo de ensino autoavaliação irá ser utilizado no voleibol, onde os alunos no 

final das aulas levarão para casa uma ficha para preencherem sobre o seu 

desempenho na matéria, de modo que reflitam sobre o mesmo, e compreendam os 

objetivos e as componentes críticas que já conseguem realizar, bem como aquelas 

que ainda precisam de concretizar com sucesso. 
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Objetivos 

Os níveis de desempenho referenciados em seguida correspondem ao nível de 

diagnóstico dos alunos, e os objetivos que os mesmos vão trabalhar nesta etapa para 

alcançarem parte ou um nível de competências superior. 

 

Voleibol 

 

Não Introdutório  
 Nível Introdutório 

Parte do Nível Introdutório  

Posição básica fundamental; 

Em situação 1x1 em cooperação: 

a) Recebe a bola com as duas mãos por cima, 

b) Realiza o passe em toque de dedos. 

 

 
Em situação 1x1 ou 2x2 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. 

 

Andebol 

 

Não Introdutório  
 Nível Introdutório 

Parte do Nível Introdutório  

Realiza em exercício critério: 

a) Passe-receção em corrida, 

b) Receção-remate em salto, 

c) Drible-remate em salto. 

 

Em situação de superioridade numérica 4x3: 

a) Passa a bola a um jogador em posição mais 

ofensiva, realizando uma boa pega e armando o 

braço. 

 

 
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 jogo 5x5: 

a) Desmarca-se rapidamente,  

b) Passa a um jogador em posição mais ofensiva, 

c) Finaliza com remate em salto, 

d) Realiza marcação individual 
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Basquetebol 

 

Não Introdutório  

Nível Introdutório 

 

Parte do Nível Elementar 

Parte do Nível Introdutório   

Em exercício critério: 

a) Lançamento na passada. 

 

Em situação 3x2 realiza corretamente: 

a) Passe; 

b) Desmarcação; 

c) Drible. 

 

Conhece as principais regras do jogo. 

Aceita as decisões de arbitragem, 

identificando os respetivos sinais. 

 

Em exercício critério: 

a) Lançamento na passada. 

 

Em situação de 3x2 ou 3x3 realiza 

corretamente: 

No ataque: 

a) Desmarca-se; 

b) Corta para o cesto; 

c) Faz o aclaramento. 

 

 
Em exercício critério: 

a) Lançamento na passada. 

 

Em situação de 3x3 realiza: 

a) Após receção enquadra-se 

ofensivamente; 

b) Participa no ressalto ofensivo e 

defensivo. 

 

Conhece as principais regras do jogo. 

Aceita as decisões de arbitragem, 

identificando os respetivos sinais 

 

Futebol 

 

Não Introdutório  
 Nível Introdutório 

 Parte do Nível Elementar 

Parte do Nível Introdutório   Nível Elementar 

Em exercício critério: 

a) Receção; 

b) Passe; 

c) Controlo de bola em 

situação de condução de 

bola. 

 Realiza em exercício critério: 

a) Remate, 

b) Condução de bola, 

c) Passe, 

d) Receção. 

 

Em situação 3x1 com guarda-redes 

realiza: 

a) Passe; 

b) Receção; 

c) Desmarcação; 

d) Decisão correta segundo a 

leitura de jogo. 

 
Realiza em exercício critério: 

a) Drible, 

b) Finta, 

c) Remate. 

 

Em situação 3x3 ou 5x5 realiza: 

a) Marcação ao seu atacante; 

b) Simula e finta se necessário, 

c) Desmarca-se utilizando fintas 

e mudanças de direção, 

d) Decisão correta segundo a 

leitura de jogo. 
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Ginástica acrobática 

 

Não Introdutório 

Realização de 2 figuras do nível introdutório: 

Utilização da pega adequada (frontal, simples, pulsos); 

O base oferece estabilidade na execução da figura; 

O volante sobe em equilíbrio para cima do base com ajuda; 

Ambos realizam a figura durante 3 segundos. 

 

Ginástica de aparelhos 

 

Não Introdutório  

Parte do Nível Elementar  

Parte do Nível Introdutório  

Coopera com os companheiros nas ajudas, paradas e 

correções. 

a) Salto em extensão no minitrampolim. 

 Coopera com os companheiros nas ajudas, paradas e 

correções. 

a) Salto ao eixo no plinto longitudinal, 

b) Salto em extensão no minitrampolim, 

c) Salto engrupado no minitrampolim, 

d) Carpa de pernas afastadas no minitrampolim. 

 

Orientação 

 

Parte do Nível Introdutório 

Realiza um percurso de orientação, a par, segundo um mapa simples: 

a) Identifica no percurso o 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. 
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Corrida de estafetas 

 

Não Introdutório   Nível Introdutório 

Recebe o testemunho na zona de transmissão com 

técnica descendente, com controlo visual; 

Sem acentuada desaceleração. 

 

Recebe o testemunho após o sinal “toma”; 

Sem acentuada desaceleração. 

 

Corrida de velocidade 

 

Parte do Nível Introdutório  Parte do Nível Elementar 

Efetua uma corrida de velocidade de 40m: 

a) Acelera até à velocidade máxima, 

b) Realiza apoios ativos sobre o terço anterior do pé,  

c) Realiza extensão da perna de impulsão, 

d) 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. 

 

Salto em altura 

 

Parte do Nível Introdutório   Nível Introdutório  Parte do Nível Elementar 

Técnica de tesoura: 

a) Apoio ativo e extensão 

completa da perna de 

impulsão, 

b) Elevação enérgica e 

simultânea dos braços e da 

perna de balanço, 

c) 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. 

 

 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. 
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Salto em comprimento 

 

Nível Não Introdutório   Nível Introdutório  Nível Elementar 

Com a técnica de voo na passada: 

a) Impulsão na zona de chamada, 

b) Eleva energicamente a coxa da 

perna livre projetando-a para a 

frente, 

c) Mantem a coxa da perna livre em 

elevação durante o voo 

(conservando a perna de 

impulsão atrasada). 

 

Com a técnica de voo na passada: 

a) Impulsão na tábua de chamada, 

b) Aumenta a cadência nas últimas 

passadas, mantendo o tronco 

direito, 

c) “Puxa” a perna de impulsão para 

junto da perna livre na fase 

descendente do voo. 

 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. 

 

Badminton 

 

Parte do Nível Introdutório  Nível Introdutório 

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. 

 
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. 
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Patinagem 

 

Não Introdutório 

Parte do Nível Introdutório 

Em patins, realiza com coordenação global e fluidez de movimentos, percursos com as seguintes habilidades: 

a) Arranca para a frente, 

b) Desliza sobre os patins, 

c) Desliza de “cócoras”, sem perder o equilíbrio. 

 

Dança 

 

Sem registos 

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”: 

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

anteriormente descritos. 
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Râguebi 

 

Sem registos 

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; 

Procura impedir a progressão do PB através do bitoque. 
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Área da Aptidão Física 

 

 Objetivos 

Resistência: Corrida contínua de longa duração (7’), com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de 

eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço. 

Velocidade: O aluno reage rapidamente a um sinal conhecido a partir de blocos de partida e realiza ações motoras cíclicas, 

percorrendo curtas distâncias, no menor tempo possível, sem perda de eficácia dos movimentos. 

Flexibilidade: Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa da elevada mobilidade articular e elasticidade muscular 

(flexão do tronco sobre a coxa, prancha ventral, cobra, afundos frontais e laterais com flexão do tronco). 

Força: Realiza ações motoras vencendo resistências ligeiras, com elevada velocidade de contração muscular. 

 

Os objetivos supracitados serão diferenciados para os diversos alunos da turma 

nas unidades de ensino e devidamente reajustados aos progressos demonstrados 

pelos mesmos, unidade a unidade. 

 
Área dos Conhecimentos 

 

 Toda a turma 

Estilo de vida saudável (composição corporal e alimentação); 

Relação entre a dosificação da intensidade e duração do esforço para a 

promoção de saúde; 

Fatores de risco associados à prática de exercício físico (substâncias 

dopantes); 

Treino: sinais de fadiga; 

Sedentarismo; 

Continuação dos benefícios do exercício físico. 
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Avaliação formativa 

Nesta etapa irei proceder à elaboração de fichas de registo de modo a recolher 

dados sobre os desempenhos dos alunos. Assim, consigo controlar mais facilmente o 

processo evolutivo dos alunos e orientá-los no processo de aprendizagem. Este 

registo será feito de modo contínuo ao longo da etapa.  

Aos alunos que não realizarem as aulas por falta de material ou declaração 

médica irão ser fornecidas fichas formativas sobre as matérias, para que os mesmos 

estejam atentos aos conteúdos abordados. Assim, posso ter controlo sobre os 

conteúdos aprendidos.  

Irá também ser fornecida ao aluno uma ficha de autoavaliação, para que este 

reflita sobre a sua aprendizagem e desempenho, e possa regular e orientar o seu 

processo evolutivo. 

Avaliação sumativa 

A avaliação sumativa irá ser feita com a ajuda de fichas de registo dos dados 

referentes aos alunos na área das atividades físicas desportivas, semelhantes às da 

avaliação formativa para que se tenha uma visão mais focada no “antes” e no “depois”, 

como forma de compreender em que aspetos o aluno melhorou exatamente e onde 

tem necessidade de melhorar, após aquele momento de avaliação. Uma vez que esta 

etapa se divide pelo 2º e 3º período, apenas a avaliação da 4ª, 5ª e 6ª unidades de 

ensino serão contabilizadas na avaliação sumativa do 2º período, enquanto a 7ª 

unidade de ensino irá ser contabilizada no período seguinte. 

A aptidão física irá ser avaliada com recurso à bateria de testes Fitnessgram. 

A área dos conhecimentos irá ser avaliada através de uma ficha de avaliação 

que será entregue aos alunos para realizarem em casa, no dia 27 de Fevereiro, 

juntamente com os apontamentos para a ficha. Os alunos têm uma semana para 

concretizarem a ficha. 
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Anexos 

Ficha exemplo da avaliação sumativa 

M 

Categoria Matéria Nível 
Pontuação 

Nível 
Nota Final 

Área 1 

4 

A JDC 

Futebol PE 

4 

Basquetebol PE 

Voleibol I 

Andebol I 

B Ginástica  

Solo I 

Aparelhos PE 

Acrobática NI 

C Atletismo 

Corrida de velocidade PE 

Corrida de estafetas I 

Corrida de barreiras E 

Lançamento do peso PE 

Salto em altura PE 

Salto em comprimento E 

D Patinagem Artística NI 

E Dança Dança  

F Raquetas Badminton I 

G Alternativas 
Orientação PI 

Luta  

Área 2 

Testes na 
ZSAF 

Vaivém, abdominais, flexibilidade de ombros e 
IMC. 

4 

Área 3 

Nota da 
ficha de 

avaliação 
escrita 

57,5% 3 
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Ficha de observação interpares da 3ª etapa 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DO PROFESSOR 

Etapa: UE: Espaço: Data: 

Professor: Observador: 

Conteúdos Abordados: 

 

Questionamento 

Frequência  

Momentos da aula em 

que ocorre 
 

Feedback 

Pertinência (se é 

especifico e focado nos 

objetivos da UE, timing, 

etc.) 

 

Frequência 

Ao grupo  

À classe  

Individual  

Objetivo (FB avaliativo, 

descritivo, prescritivo e 

interrogativo) 

 

Ciclo de FB  

Tempo de 

ensino 

Tempo disponível para 

a prática (planeado) 
 

Tempo na tarefa  

Tempo potencial de apz  

Aptidão física Diferenciação  

Avaliação 

formativa 

Frequência  

Transmissão da 

informação aos alunos 
 

 


