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Balanço da 3ª Etapa – Aprendizagem e desenvolvimento 

Comportamento do professor 

a) Planeamento 

Relativamente ao planeamento, julgo que as opções que tomei foram as mais 

acertadas no que toca à seleção das matérias e respetivos objetivos. Todavia, pelo 

facto do pavilhão ter ficado indisponível durante o 2º período não consegui lecionar as 

matérias que tinha calculado. Outros imprevistos foram o adiamento da Semana da 

Educação Física que posteriormente veio a ser realizada na semana onde eu iria 

lecionar aulas de pavilhão, e também o torneio Moche Cup e Jogos Juvenis Escolares 

da Amadora. Todos estes fatores impediram-me de seguir o planeamento e as 

decisões tomadas para esta etapa, que posteriormente foram reformuladas unidade a 

unidade, consoante o espaço disponível, as condições climáticas e a evolução dos 

alunos. 

Assim, as matérias que estavam previstas e não foram lecionadas foram 

ginástica acrobática e de aparelhos, badminton, salto em altura e patinagem. 

As matérias que foram lecionadas em menos aulas do que as que estavam 

previstas foram o voleibol e o salto em comprimento, ambas devido às condições 

climáticas adversas, onde as aulas foram substituídas por aulas teóricas, ou por outras 

matérias como é o caso do voleibol que não pode ser lecionado quando está muito 

vento. 

Quanto às restantes matérias, andebol, futebol, basquetebol, orientação, 

dança, râguebi, estafetas e velocidade, todas foram lecionadas tal como estava 

planeado. 

Na área da aptidão física foi efetuado um trabalho contínuo ao nível do 

desenvolvimento das capacidades físicas e foram realizados os testes do Fitnessgram, 

com exceção dos testes de força superior e média. O trabalho da força não foi tão 

desenvolvido como o das restantes capacidades físicas, porque os alunos reclamam 

constantemente com o facto de terem de se deitar no chão no espaço exterior, e assim 

para evitar conflitos e para que a aula se desenrolasse da melhor maneira, optei por 

ceder neste aspeto. Os testes de força do Fitnessgram não foram realizados porque 

tive de reservar uma aula (45 minutos) que não estava planeada para os alunos 

preencherem um questionário sobre violência para a disciplina de Educação para a 

Saúde da faculdade, e assim fiquei sem esse tempo disponível para os avaliar. Em 

consequência optei por não avaliar a força, já que foi a capacidade menos trabalhada, 
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fazendo mais sentido avaliar os alunos nas outras capacidades e verificar a sua 

evolução. Desta forma, nesta 4ª etapa pretendo focar mais o trabalho da força. 

Quanto à área dos conhecimentos, como consegui lecionar algumas aulas 

teóricas foi possível cumprir todos os objetivos que estavam planeados. 

Penso que foi bem projetado o momento de entrega da ficha de avaliação dos 

conhecimentos e posterior devolução, conferindo tempo suficiente aos alunos para 

realizarem a ficha e tirarem dúvidas. Contudo, a ficha não produziu o efeito desejado, 

já que apenas 6 alunos a devolveram e tiveram classificação. Nesta próxima etapa irei 

optar pelo modo tradicional, onde os alunos irão realizar a ficha na sala de aula com a 

minha presença, pois a turma é um pouco irresponsável e esta forma conduz a 

maiores benefícios para os alunos. 

Com as diversas opções de planeamento que fui tomando ao longo da etapa, 

penso que conferi tempo suficiente a cada matéria para os alunos trabalharem para os 

objetivos terminais, e penso que, ao contrário da etapa anterior, os objetivos foram 

agora mais realistas, com um número mais reduzido, tendo sido visível uma boa 

evolução no desempenho dos alunos. 

Quanto à seleção das matérias a serem lecionadas na mesma aula, penso que 

fiz sempre boas conjugações. Nunca lecionei ao mesmo tempo duas matérias, onde 

ambas necessitassem muito da minha presença. 

b) Avaliação 

Nesta etapa, a avaliação formativa já se apresentou mais consistente no que 

toca ao planeamento, concretização e sistematização dos procedimentos. Desde o 

início que calendarizei os momentos de observação dos alunos e registos de avaliação 

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

aprendizagens. Em cada unidade de ensino preenchi frequentemente as grelhas de 

observação e fui transmitindo várias informações aos alunos aula a aula. 

Sempre que lecionei a aula acompanhada de uma ficha de observação para 

retirar dados de forma formal dos alunos, fiz questão de lhes mostrar a grelha no 

inicio, indicando quais os critérios de êxito que deveriam realizar, bem como no fim 

dos exercícios voltei a mostrar aos alunos a ficha agora preenchida, explicando-lhes 

os objetivos que já tinham ou não atingido e porquê. 

Penso que outro modo de formalizar a avaliação formativa, tanto para o aluno 

como para o encarregado de educação, é realizar um relatório individual do aluno, 

onde, de modo geral, apresento a situação do aluno no início do ano, a situação atual, 

e os objetivos que este ainda pode atingir para melhorar a sua prestação na disciplina. 

Para além de ser bom para o aluno, é também um excelente instrumento para 
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transmitir a informação aos encarregados de educação, para que estejam a par das 

aprendizagens dos alunos e os possam sempre incentivar a melhorar. 

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. 

c) Condução do ensino 

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

modo positivo. O aspeto que tenho vindo a resolver 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. Penso que a situação já 

se encontra melhor. Estes alunos normalmente iniciam o jogo rápido quando nesse 

grupo estão presentes alguns alunos de nível superior, pelo que por vezes utilizo um 

ou dois alunos como agentes de ensino para aumentar o empenho dos colegas e os 

ajudar a aproveitar o máximo do tempo potencial de aprendizagem. 

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

pois funcionam bem com esta turma, e permitem-me ter mais controlo sobre a mesma. 

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. Para esta etapa, eu tinha planeado a utilização de novos 

estilos mas nem todos foram concretizados com sucesso por vários motivos. Não 

utilizei o estilo divergente na ginástica acrobática porque não lecionei esta matéria, 

uma vez que não tivemos o pavilhão disponível. Não utilizei o estilo autoavaliação no 

voleibol pois apenas lecionei esta matéria numa aula (45 minutos). Nas restantes 

aulas as condições climáticas não estavam favoráveis à prática e a utilização desse 

estilo de ensino estava previsto para essas aulas. Só utilizei o estilo recíproco com 

dois alunos no salto em comprimento, pois todos os alunos realizaram a aula, e este 

estilo estava previsto de ser utilizado com os alunos que não realizassem parte 

prática. Nesta aula penso que o estilo foi bem utilizado, ajudei os alunos a 

compreenderem a técnica dos saltos, os principais erros e a observar os colegas. Por 

último, nas aulas de jogos desportivos coletivos, recebi algumas fichas sobre as 

modalidades dos alunos que não realizaram a prática. As fichas realizadas foram 

sobre o râguebi, futebol e estafetas. 

Nas últimas aulas desta etapa, todos os alunos têm vindo a realizar a 

componente prática. Penso que é um ponto positivo, já que a meio do 2º período 
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alguns alunos atravessaram um período de desresponsabilizada e não realizaram 

algumas aulas. Aos poucos tenho vindo a alertar para a importância da realização da 

aula, devido aos dados da avaliação e motivando os alunos mostrando-lhes que têm 

potencialidades, e a situação tem vindo a resolver-se. 

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. Tenho planeado para esta 4ª etapa 

realizar, no final das aulas, um questionamento focado na área dos conhecimentos, tal 

como sucedeu no período passado, para que os alunos relembrem o que aprenderam 

nas aulas teóricas e seja um incentivo ao estudo. 

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. Penso que tenho fornecido 

um bom feedback, pois o mesmo tem-se traduzido nas aprendizagens obtidas pelos 

alunos. Procuro variar o feedback e fornece-lo de início ao fim das aulas. Com a 

observação dos vídeos que gravei das aulas conseguirei ter mais dados sobre o meu 

feedback. 

Na aptidão física, as minhas aulas já possuem diferenciação em relação aos 

objetivos propostos para os alunos. De acordo com os meus registos de avaliação, e 

como se pode observar nos balanços de unidade de ensino, alguns alunos já 

revelaram melhorias em vários parâmetros da aptidão física. Tenho mantido um 

trabalho contínuo nesta área, de maneira a 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 4ª 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. 

Segue-se um resumo das matérias e o ponto se situação das aprendizagens. 

No andebol e futebol optei por colocar duas grelhas para ser mais fácil visualizar a 

informação já que nestas matérias a turma é bastante heterógena. As restantes 

matérias estão descritas após as duas grelhas. 

 O andebol foi uma matéria bastante trabalhada nesta etapa, pois embora 

metade da turma já cumpra os objetivos do nível introdutório, que é o nível previsto 

pelo PNEF para o 7º ano, a outra metade da turma ainda não está neste nível. Assim 

optei por dar mais importância a esta matéria, que é também do agrado dos alunos 

 

Andebol 

Alunos que se 

mantêm no 

nível 

diagnosticado 

Não Introdutório 

M 

Parte do Introdutório 

C, D, D, F, P, A, P, T 

Nível Introdutório 

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

 

Alunos que 

atingiram o 

nível 

prognosticado 

Nível Introdutório 

D, A, P 

Parte do Nível Elementar 

B, G, H, K, M, D 

Objetivos 3ª 

etapa 

No geral, o que distingue a Mariana, a 

Catarina, o David, a Filipa, a Patrícia e a 

Teresa, dos restantes alunos, é o facto de 

não conseguirem realizar os objetivos do 

jogo, ou seja, estes alunos tem sucesso 

quando realizam o passe, receção, drible e 

remate em exercício critério, mas em 

situação de jogo 4x3 não têm sucesso em 

quase nenhuma destas componentes. 

Os alunos Bruno, Girsonne, Hélder, Kaio, Miguel e 

Daniel T. conseguem realizar com sucesso todos os 

objetivos determinados para o nível PE, tanto em 

exercício critério como situação de jogo 5x5. 

O Eduardo não pode realizar componente prática por 

ordem médica, pelo que se manteve no mesmo nível.  

O Gonçalo não realiza com sucesso fintas 1x1, remate e 

passe em situação de jogo 5x5. 

O Mateus apresenta dificuldade em realizar o passe e 

remate com armação do braço, quer em exercício 

critério quer em situação de jogo, embora taticamente 

cumpra todos os objetivos do ataque e da defesa. 

Nota: Como se pode ver, a vermelho, 9 alunos ainda não cumpriram todos os objetivos definidos para subirem de 

nível, de modo a alcançarem o nível prognosticado. Mas 8 alunos conseguiram cumprir todos os objetivos e já se 

encontram num nível superior ao diagnosticado. 
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De acordo com o PNEF, o nível previsto para o 7º ano no futebol é o nível 

elementar. Esta turma apresenta apenas 4 alunos neste nível. O futebol foi bastante 

trabalhado nesta etapa, mas menos que o andebol. Muitas vezes os alunos realizam 

situações de jogo formal em autonomia, quando eu estou a ensinar outras matérias. 

Contudo, nota-se que no nestes JDC os alunos precisam de mais tempo e prática para 

evoluir, tal como justifico em seguida na conferência curricular que realizei com a 

minha colega que leciona ao 7ºE. 

 

Futebol 

Alunos que se 

mantêm no 

nível 

diagnosticado 

Não Introdutório 

M, P, D 

Parte do Introdutório 

B, S, L, G, F 

Nível Introdutório 

M, T, C, E, P, D, D, A 

Parte Elementar 

B, G, H, K, M 

 

Alunos que 

atingiram o 

nível 

prognosticado 

Parte do 

Introdutório 

M, P, D 

Nível Introdutório 

L 
Parte do Elementar 

Nível Elementar 

G, H, K, M 

Objetivos 3ª 

etapa 

Estes 3 alunos 

mostram muita 

dificuldade durante 

a situação de jogo 

3x1, embora em 

exercício critério e 

sem oposição já 

consigam efetuar 

uma receção 

controlada, passe 

colocado para o 

colega e condução 

de bola. 

Estes 5 alunos ainda 

não conseguiram 

atingir todos os 

objetivos do nível 

Introdutório, pois 

ainda não apresentam 

um bom domínio da 

bola que lhes permita 

realizar com sucesso as 

componentes técnicas 

durante o jogo 3x1. 

Taticamente já 

apresentam melhor 

desempenho 

decidindo 

corretamente as suas 

ações, embora este 

aspeto também 

precise de ser 

consolidado. 

Estes alunos para subirem 

de nível necessitam de 

realizar as várias 

componentes técnico-

táticas e decidir 

corretamente em situação 

de jogo 5x5. Os alunos já 

consolidaram os vários 

objetivos do nível 

introdutório, mas 

precisam de mais tempo e 

prática para alcançarem o 

nível PE. 

Os alunos cumpriram 

com sucesso todos os 

objetivos estipulados 

para o nível PE. 

O Bruno necessita de 

consolidar algumas 

componentes, 

nomeadamente finta, 

mudanças de direção e 

simulações. O aluno 

tem frequentado os 

treinos de futsal e já é 

visível uma grande 

evolução do mesmo ao 

nível da técnica de 

guarda-redes. 

Nota: Como se pode ver, a vermelho, a maioria dos alunos ainda não cumpriram todos os objetivos definidos para 

subirem de nível, de modo a alcançarem o nível prognosticado. Mas 8 alunos conseguiram cumprir todos os objetivos 

e já se encontram num nível superior ao diagnosticado. 
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Quanto ao basquetebol, os alunos estiveram nesta etapa a desenvolver os 

objetivos do nível prognosticado, mas ainda nenhum aluno subiu de nível pois existem 

algumas aprendizagens que necessitam de ser consolidadas. Os alunos de nível PE 

necessitam de aperfeiçoar o corte e passe e o ressalto em situação de 5x5. Os alunos 

de nível I precisam de consolidar o passe e corte, a desmarcação e o aclaramento em 

situação de 3x3. Os alunos de nível NI e PI necessitam de aperfeiçoar o lançamento 

na passada e parado, o passe e desmarcação em situação de 3x2. É possível 

observar que vários objetivos já foram cumpridos, principalmente nos alunos de nível 

PE, o B, D, G, H, K, M, M, A e P que já evoluíram bastantes e aprenderam 

rapidamente os deslocamentos do passe, corte e aclaramento em situação de jogo 

3x3, sendo por isso agora importante transferir estas aprendizagens para o jogo 5x5 

como sugere o PNEF. 

Na orientação, com base em dois percursos que foram realizados nas aulas, 

todos os alunos subiram do nível PI para o nível I, já que todos cumpriram com 

sucesso os objetivos previstos. Todos os alunos orientam corretamente o mapa, 

segundo os pontos cardeais ou outros pontos de referência, identificam a sua 

localização no mapa e no espaço envolvente e realizam o percurso corretamente de 

acordo com os postos de controlo. 

Na dança, todos os alunos com exceção do P estão a alcançar os objetivos 

pretendidos. Todos os alunos já aprenderam e realizam com correção os passos da 

coreografia de merengue. São de destacar os alunos M e G que se encontram a 

dançar de forma fluída e em sintonia com a música, ao contrário dos restantes alunos 

que precisam de descontrair um pouco pois executam os passos de forma rígida e por 

vezes não seguem o ritmo da música. Assim, todos os alunos encontram-se capazes 

de atingir o nível introdutório, sendo apenas necessário consolidar mais a coreografia 

e conhecer melhor os tempos musicais do merengue. 

No que diz respeito ao râguebi, não está previsto que nenhum aluno alcance o 

nível introdutório, pois esta é uma nova matéria para os alunos, e porque este nível 

estabelece vários objetivos que não vão ao encontro do tempo que tenho disponível 

para ensinar. Assim, o nível que determinei para a turma é o nível PI. Quanto aos 

objetivos, todos os alunos tem dificuldade em realizar com correção o gesto técnico do 

passe e receção. O G, o M, o D, a M, a B, o S e a P são os alunos que ainda não 

atingiram nenhum objetivo previsto. O P, o B, o D, o M, o K, o H, o D e o D atingiram 

com sucesso a maioria dos objetivos relativamente ao ataque e defesa, em exercício 

critério e jogo reduzido. A C, a T, o E, a F, o A, a L e o G são os alunos que ainda 

precisam melhorar, ou seja, necessitam de mais prática para consolidar as 

aprendizagens. 
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Na corrida de velocidade, os alunos tem aprendido como é realizada uma 

correta partida nos blocos, como deve estar posicionado o corpo na chegada, bem 

como a técnica de corrida em si. Os alunos têm atingido os objetivos embora ainda 

não sejam suficientes para nenhum aluno subir de nível. É necessário que consolidem 

os mesmos.  

Foi na corrida de estafetas que se verificou uma grande evolução dos alunos, à 

semelhança da corrida de barreiras. Os alunos cumpriram os objetivos propostos, 

sendo que 13 alunos da turma subiram para o nível prognosticado. 
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Resumo da conferência curricular com a professora Ana (7ºE) 

No passado dia 29 de abril, eu e a minha colega estagiária Ana (professora do 

7ºE) realizamos uma conferência curricular, com o objetivo de retirar algumas 

conclusões e elações do trabalho realizado com as nossas turmas até ao momento. 

Decidimos modificar a forma de avaliação da área dos conhecimentos, pois 

apenas a realização de um teste escrito não estava a beneficiar os alunos. Durante 

esta última etapa (4ª etapa), a avaliação decorrerá da realização de um teste escrito e 

do desempenho que o aluno tiver na lecionação de um aquecimento e retorno à 

calma. Esta decisão permite ao professor ter mais instrumentos de avaliação dos 

alunos, não só teóricos como também práticos. Com esta nova situação, 

possibilitamos aos alunos mais uma oportunidade de melhorar a sua prestação na 

área dos conhecimentos, uma vez que estamos a avaliar partes importantes das aulas 

de Educação Física, estaremos a contribuir para a responsabilização dos alunos, quer 

para com a própria aula (benefícios das duas partes avaliadas) quer para o 

cumprimento dos horários da aula (visto que a maioria dos alunos chegam atrasados à 

aula, com a avaliação poderão sentir a necessidade de chegar a horas para se 

prepararem). Inclusive, os conhecimentos a ser transmitidos através da lecionação do 

aquecimento e alongamento são fundamentais para os hábitos de vida de um cidadão 

ativo que deseje praticar exercício físico de forma autónoma. 

Observamos também, que nas nossas turmas, uma instrução inicial onde se 

apresentam os objetivos da aula não é benéfica, sendo preferível realizar apenas uma 

indicação das modalidades a abordar durante a mesma e os modos de organização. 

Posteriormente ao aquecimento, com os alunos mais calmos já é possível fornecer 

uma instrução mais direcionada aos exercícios seguintes, indicar os objetivos 

propostos e reforçar os critérios de êxito. Esta situação decorre da agitação inicial com 

que os alunos chegam à aula, o que faz com que se perca muito tempo a tentar 

acalma-los, e mesmo depois de estarem mais sossegados muitos deles ainda não 

estão a prestar a devida atenção. 

Um outro aspeto que foi referido relaciona-se com pouca evolução dos alunos 

de ambas as turmas nos jogos desportivos coletivos, ao contrário do que se observou 

nas matérias individuais. Após uma reflexão, chegamos à conclusão que este facto 

pode ter várias explicações. No nosso entender, o horário disponibilizado para a 

prática destas modalidades foi semelhante ao das matérias individuais, porém a 

evolução nas matérias coletivas decorre da ligação de vários fatores (técnicos, táticos, 

físicos e psicológicos) não só de um alunos mas de um grupo com diferentes 

capacidades e potencialidades, limitando assim a evolução uns dos outros. Por outro 
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lado, nas matérias individuais os alunos são submetidos a mais repetições seguidas 

de cada ação motora, o que potencia um maior fornecimento de feedbacks por parte 

dos professores, aumentando assim, a possibilidade dos alunos melhorarem o seu 

desempenho desportivo. 

Da observação das aulas de ambas as turmas, podemos também tirar algumas 

ideias. Nas duas turmas em questão, os alunos tiveram bons desempenhos na 

avaliação inicial de dança. Nesta 4ª etapa ambas iremos incidir nesta matéria, dando a 

oportunidade aos alunos de contactarem mais com a modalidade e aprenderem mais 

tipos de dança. Através desta matéria poderão também ser explorados mais estilos de 

ensino, dando oportunidade aos alunos de demonstrarem a sua criatividade. 

A matéria de râguebi teve uma grande recetividade por parte dos meus alunos 

do 7ºC. Caso os alunos da Ana consigam atingir os objetivos propostos para alguma 

das suas modalidades coletivas, seria bom ela experimentar introduzir esta matéria na 

sua turma, já que teve um bom resultado na minha. 

Notámos que no geral os alunos não conhecem as leis do jogo de badminton. 

Para a sua turma, a Ana lecionou uma aula onde foram explicadas as regras do 

badminton, e notou que a mesma motivou os alunos e estes conseguiram evoluir. 

Assim, nas aulas que irei lecionar no pavilhão, vou optar por lecionar o badminton e 

proceder à mesma explicação para ver se produz também um bom resultado nos 

alunos.  

Por fim, reparámos que a turma da Ana estava com algumas dificuldades na 

corrida de estafetas, mais especificamente no timing da transmissão dentro da zona 

correta. Chegamos à conclusão que poderia ser útil que o 7ºE realizasse alguns jogos 

de perseguição (aquando da lecionação da corrida de estafetas), tal como eu efetuei 

na minha turma, já que esta atividade ajudou muito na evolução dos meus alunos na 

mesma matéria. 
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Caraterização da 4ª Etapa 

A 4ª etapa denomina-se desenvolvimento e consolidação. Nesta etapa espera-

se que os alunos continuem a desenvolver e a consolidar as aprendizagens 

alcançadas nas etapas anteriores, nas matérias. Assim, irei proceder a uma revisão 

dos conteúdos abordados nas aulas ao longo do ano, com poucos objetivos para cada 

matéria, para que os alunos consigam evoluir mais um pouco, procurando alcançar o 

nível que foi prognosticado para cada matéria. 

Esta etapa tem a duração de 6 semanas, tendo início no dia 6 de Maio de 2013 

e término no dia 12 de Junho de 2013. Esta etapa é constituída por um conjunto de 15 

aulas, sendo que 4 aulas serão lecionadas no pavilhão gimnodesportivo, 5 aulas no 

espaço exterior 1 e 6 aulas no espaço exterior 2. Estas 15 aulas serão divididas em 2 

unidades de ensino. 

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

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

aulas teóricas, e a aula do dia 15 de Maio da 8ª unidade de ensino irá ser dedicada à 

realização da ficha de avaliação sumativa. 
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Calendarização 

4ª Etapa 

Desenvolvimento e Consolidação 

Início e fim da etapa: 06/05/2013 a 12/06/2013 

UE Mês Nº aula Duração Dia/Espaço Matéria 

      

8ª UE 
8 aulas 

 
06/05/13 

a 
22/05/13 

 

Maio 

29/05 – Torneio Moche Cup 

01/05 – Feriado Dia do Trabalhador 

74 e 75 90’ 06/05 
Espaço 1 

Voleibol + futebol + aptidão física (força) 

08/05 – Jogos Juvenis Amadora 

76 e 77 90’ 13/05 
Espaço 2 

Dança + basquetebol + aptidão física (resistência) 

78 45’ 15/05 
Espaço 2 

Teste 

79 e 80 90’ 20/05 
Pavilhão 

Badminton + patinagem + aptidão física (flexibilidade) 

81 45’ 22/05 
Pavilhão 

Badminton + aptidão física (Fitnessgram – força 
abdominal e de braços) 

      

9ª UE 
7 aulas 

 
27/05/13 

a 
12/06/13 

Maio 

82 e 83 90’ 27/05 
Espaço 1 

Râguebi + voleibol + aptidão física (Fitnessgram – 
flexibilidade) 

84 45’ 29/05 
Espaço 1 

Andebol + aptidão física (resistência) 

Jun. 

85 e 86 90’ 03/06 
Espaço 2 

Basquetebol + aptidão física (Fitnessgram - vaivém) 

87 45’ 05/06 
Espaço 2 

Basquetebol + râguebi + aptidão física (força média) 

10/06 – Feriado Dia de Portugal 

88 45’ 12/06 
Pavilhão 

Hóquei em campo 
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Argumentação das opções 

Esta etapa pretende rever e consolidar as aprendizagens desenvolvidas nas 

matérias de voleibol, futebol, basquetebol, andebol, râguebi, dança, badminton e salto 

em comprimento. 

As matérias escolhidas para esta etapa de consolidação centram-se sobretudo 

nos jogos desportivos coletivos, onde a evolução dos alunos não é tão notória como 

nas matérias individuais, devido a todas as componentes do jogo (técnica, tática, 

desempenho dos colegas, grau de decisão de acordo com a leitura do jogo, 

conhecimento das leis de jogo, etc.). Assim, e visto que cada jogo desportivo coletiva 

possui vários objetivos, decidi dar continuidade a estas matérias para que os objetivos 

terminais sejam atingidos com sucesso. Para além dos quatro jogos desportivos 

coletivos nucleares, irei também consolidar o trabalho desenvolvido no râguebi já que 

a maioria das aulas será lecionada no exterior, sendo este um espaço favorável para a 

lecionação desta matéria alternativa. 

Por outro lado, optei por escolher apenas o salto em comprimento como 

matéria do atletismo, pois é a única onde alguns alunos precisam de mais tempo para 

consolidar as aprendizagens. Considero que os mesmos têm ainda que corrigir 

algumas componentes críticas do salto, e para os alunos mais competentes já é 

possível definir a zona de balanço, para que os alunos se deixem de preocupar com o 

pé de chamada e possam evoluir mais nas outras componentes do salto. Quanto às 

restantes matérias do atletismo, ao longo do ano notei um bom desempenho dos 

alunos nas mesmas, que coincide ao nível previsto no PNEF. Assim, e também porque 

o tempo não dá para trabalhar todas as matérias, deixarei estas de parte nesta etapa. 

Relativamente à dança, optei por dar continuidade a esta matéria porque foi 

muito grande a evolução dos alunos na coreografia trabalhada ao longo da etapa 

anterior. Os alunos vieram a trabalhar uma coreografia de merengue. Nesta 4ª etapa 

faz todo o sentido consolidar esta coreografia, para que os alunos corrijam pequenas 

falhas na técnica e nos passos, e avaliar o produto final da mesma. Esta opção foi 

tomada porque decidi lecionar esta matéria no exterior, trazendo a aparelhagem para 

o espaço 2, solucionando o problema da falta de tempo no pavilhão. 

Por último, e porque as aulas de pavilhão serão escassas optei por consolidar 

as aprendizagens no badminton. Esta é uma matéria que permite ter muitos alunos a 

trabalhar ao mesmo tempo, jogando em pares ou singulares. Também permite aos 

alunos trabalhar em autonomia ou evoluir com a minha presença, dirigindo o jogo, em 

relação às regras e dando feedback quanto à técnica. Para além disso, é possível criar 

no pavilhão uma competição ao nível da turma, lecionando a matéria de forma 
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massiva, onde de acordo com a pontuação os alunos mudam de campo e de parceiro 

várias vezes. Por todos estes motivos, e por ser uma matéria do gosto dos alunos, 

onde os mesmos ainda conseguem evoluir, mesmo que em poucas aulas, penso ser a 

melhor matéria para desenvolver nesta 4ª etapa. Todas as restantes matérias de 

pavilhão implicam grande tempo e trabalho para que os alunos aprendam alguma 

coisa, pelo que na minha opinião, com apenas 3 aulas, julgo que o badminton é a 

melhor opção. 

 

Nesta etapa decidi atribuir dois breves períodos de tempo para as matérias de 

patinagem e hóquei em campo. Estas duas matérias não estão vistas como integradas 

nesta 4ª etapa, já que não vão ao encontro dos objetivos da mesma. Estes serão 

apenas dois momentos em que a turma irá vivenciar duas novas experiências, apenas 

com o intuito de desenvolver o gosto por novas matérias e alargar o seu conhecimento 

a novas modalidades.  

A primeira é a patinagem. Pelo que observei na avaliação inicial, praticamente 

nenhum aluno tinha tido contacto com esta matéria. Com exceção de um aluno, todos 

os outros tinham sido avaliados com o nível não introdutório e tinha estipulado esta 

matéria como prioritária. Devido à falta de pavilhão no 2º período e escassez de aulas 

de pavilhão neste 3º período, fui obrigada a deixar esta matéria para segundo plano. 

Como é percetível, não é com apenas uma aula de pavilhão que os alunos vão 

aprender a patinar, ou tampouco manter-se em equilíbrio em cima de dois patins. 

Praticamente todos os alunos não conseguem deslizar, nem equilibrar-se em cima dos 

patins sem a ajuda de um ou dois colegas. Este ano, a escola adquiriu patins novos e 

os meus alunos pediram-me para experimentar. Desta forma irei proporcionar um 

momento da aula de pavilhão, de dia 20 de maio, para que, de forma controlada todos 

os alunos possam experimentar durante alguns minutos o contacto com os patins 

novos. 

A segunda matéria será o hóquei em campo. O propósito desta escolha 

prende-se pelos motivos referidos anteriormente, e porque a escola também tem todo 

este equipamento disponível para uso. A lecionação desta matéria fica assim prevista 

para a última aula do período, onde se criará um momento mais descontraído e lúdico 

para toda a turma, sem a introdução de novos conteúdos. Nesta aula será feito um 

balanço do ano, onde irei colocar algumas perguntas para que reflitam sobre as 

aprendizagens que alcançaram.  

 

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

com duração superior a 8 minutos, velocidade em 40m, força superior, média e 



17 
 

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 às lesões 

desportivas, no que concerne às lesões mais comuns, prevenção de lesões no 

desporto e aplicação de gelo. 
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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. Nesta etapa 

iniciarei a utilização deste estilo de ensino na matéria de dança. 

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 quando os alunos tiverem de lecionar o 

aquecimento e alongamento aos colegas, nas aulas. Pretendo que os alunos dirijam 

estes dois momentos da aula, do modo como acharem mais pertinente. Eu irei dizer 

quais as matérias que serão trabalhadas nessa aula e explico as componentes que 

bom aquecimento deve ter, tais como, período de corrida contínua, mobilização 

articular, alongamentos estáticos e dinâmicos alternados dos grandes grupos 

musculares, e de um bom alongamento. 

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. 

Penso que o estilo inclusivo é sempre utilizado em todas as aulas, uma vez que 

as mesmas são diferenciadas para os vários grupos de nível. Assim todos os 

exercícios estão de acordo com as capacidades dos alunos. Irei procurar incentivar os 

alunos a criar objetivos para eles próprios, de modo que permitam atingir metas 

pessoais e aceitar novos desafios. Tentarei criar este desafio na aptidão física para 

que se superem nesta área. 
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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. 

c) Recebe a bola em manchete. 

 

 Em situação 2x2 ou 3x3 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. 

d) Realiza o passe em toque de dedos para dar 

continuidade à jogada. 

 

Realiza em exercício critério: 

e) 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. 

b) Na defesa procura intercetar o passe e dificultar 

a progressão em drible, passe e remate. 

 

Realiza em exercício critério: 

a) Fintas 

b) Mudanças de direção 

 

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, 

e) Ultrapassa o seu adversário direto (1x1), 
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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) Corte para o cesto, 

b) Aclaramento, 

c) 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. 

 

Em situação 5x5 realiza: 

a) Marcação ao seu atacante; 

b) Simula e finta se necessário, 

c) Desmarca-se utilizando fintas 

e mudanças de direção, 

d) Conduz a bola na direção da 

baliza, 

e) Remata se tem a baliza ao 

alcance, 

f) Decisão correta segundo a 

leitura de jogo. 
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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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Dança 

 

Nível Parte do Introdutório 

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, 

b) Mantém postura natural com ombros descontraídos, 

c) Mantém a posição relativa com o par nos passos progressivos, 

d) Na volta e contra volta, o elemento masculino mantém a mesma frente, enquanto o elemento 

feminino realiza uma volta à direita seguida de uma volta à esquerda. 

e) No mambo transfere o peso de uma perna para a outra. 

 
 

Râguebi 

 

Nível Parte do Introdutório 

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. 
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Área da Aptidão Física 

 

 Objetivos 

Resistência: Corrida contínua de longa duração (8’30), 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 40m, 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, de nível 

superior, médio e inferior. 

 

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 

Lesões desportivas mais comuns; Prevenção de lesões; Aplicação de gelo. 
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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.  

Todas as aulas serão facultados aos alunos os objetivos para os quais deverão 

trabalhar, e sempre que se aproximarem momentos mais formais de avaliação irei 

mostrar aos alunos as grelhas de observação com as componentes críticas que irei 

observar para que saibam exatamente o que têm de fazer, os objetivos que já 

alcançaram e os erros que têm corrigir no seu desempenho. 

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.  

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.  

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 

teórica que será realizada no dia 15 de maio. Será entregue aos alunos um documento 

de apoio ao estudo para a ficha, tal como sucedeu no 1º período. A componente 

prática da área dos conhecimentos será avaliada aquando da lecionação a pares de 

um aquecimento e alongamento. Este momento pretende atribuir responsabilidade aos 

alunos, pesquisa sobre exercícios, trabalho em grupo, cooperação com os colegas, 

mostrar alguma criatividade, liderança e conhecimento do modo correto de realizar um 

aquecimento e alongamento. Por último, permite aos alunos conhecerem os principais 

erros de um aquecimento e alongamento, nomeadamente más posturas ou 

incorreções na realização dos exercícios, de modo que os possam corrigir, sempre 

que os identificarem nos desempenhos dos seus colegas. 
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Anexos 

Ficha de observação interpares da 4ª 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 
 

 


