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Balanço da Unidade de Ensino Anterior (7ª UE)  

Comportamento do professor 

Nesta 7ª UE lecionei predominantemente o futebol e a dança, embora também 

estivessem planeadas o râguebi e voleibol. Devido ao tempo que exige a 

aprendizagem de uma coreografia e dança, e de toda a complexidade na 

aprendizagem do futebol, optei por dar prioridade a estas duas matérias que também 

necessitavam muito do meu acompanhamento. A matéria de râguebi foi substituída 

por basquetebol e lecionada apenas ao grupo com mais dificuldades nessa matéria. 

O ponto fraco relativamente ao planeamento foi não ter lecionado o voleibol 

que sendo matéria prioritária deveria ter estado presente em parte da UE. Desta forma 

vou lecionar o voleibol na próxima UE, conferindo-lhe mais tempo para compensar 

este período em que os alunos não contactaram com a modalidade. 

Relativamente à dança foi observável, através do desempenho dos alunos, 

uma boa aprendizagem durante as aulas. Um ponto forte aquando da lecionação 

desta matéria foi o facto de numa aula de 45’ ter proporcionado aos alunos 32’ de 

tempo efetivo na tarefa, onde estiveram sempre a aprender e a praticar. Os alunos 

cooperaram, empenharam-se e alcançaram o produto final, mantendo um bom grau de 

motivação ao longo das aulas. Assim, decidi prolongar o treino desta coreografia para 

mais algumas aulas na próxima e última 4ª etapa, e também irei criar variantes de 

dificuldade para a coreografia em futuras aulas. Por um lado este trabalho permitirá 

aos alunos explorarem novos passos, familiarizarem-se mais com a matéria e 

alcançarem um produto final que se irá refletir certamente numa boa prestação se 

mantiverem os níveis de empenho e entusiamo. Penso que corri algum risco ao ter 

lecionado esta matéria no exterior, pois a presença e os olhares de alunos exteriores à 

turma podem afetar o clima de aula. Para minha surpresa, os alunos não se deixaram 

intimidar pelos colegas e responderam positivamente à minha instrução e 

demonstração. 

Aquando da lecionação do futebol, optei por separar a turma em 3 grupos de 

nível muito distintos e trabalhar com eles em 3 estações. Penso que estas aulas foram 

bastante desafiantes mas torna-se complicado para mim acompanhar 3 estações ao 

mesmo tempo, isto porque, o mesmo resulta em eu acompanhar cada grupo pouco 

tempo. Ao contrário da dança, e porque alunos treinam futebol e futsal depois das 

aulas, sentem que podem “mandar” mais que eu na aula, e desejam ter uma 

autoridade que não podem ter. Devido a este excesso de confiança, os alunos criticam 

os exercícios que proponho e as intervenções que faço. Face a esta situação procurei 

manter-me sempre calma e explicar claramente os objetivos de cada exercício a cada 
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grupo. Relativamente às metas do PNEF para o 7º ano na matéria de futebol, penso 

que o grupo PE tem capacidades para as atingir facilmente, pelo que em futuras aulas 

vou focar-me mais nos outros dois grupos e vou utilizar os alunos do nível PE como 

agentes de ensino, como é o caso do M do G, do K, do H e do B. 

Relativamente à aptidão física lecionei-a em 2 grandes momentos deste 

conjunto de aulas. O primeiro foi durante a aula de futebol onde criei uma dinâmica de 

3 grupos, reunindo apenas 12 alunos com mais competências. Dois grupos jogavam 

entre si diversos jogos com objetivos distintos, enquanto o 3º grupo, que estava em 

espera, realizava uma corrida de resistência e 2 séries de abdominais, onde o nº de 

voltas da corrida e o nº de repetições era ajustado às capacidades de cada grupo. 

Uma lacuna nesta aula foi não ter realizado a aptidão física para os restantes alunos. 

Em contrapartida optei por lecionar o basquetebol para esses alunos com mais 

dificuldades, onde eu própria joguei numa equipa para que os alunos entendessem a 

dinâmica do passe e corte no jogo e compreendessem melhoras noções de 

desmarcação, aclaramento e progressão para o cesto. Procedi desta forma porque os 

alunos têm também dificuldade em ser ativos no jogo, não procurando receber o passe 

do colega. Igualmente, solicitei ao aluno D que tem um bom nível de jogo para que 

ficasse na outra equipa e assim já foi possível obter um jogo mais fluído, com mais 

movimentações, onde os alunos aprenderam a dinâmica do mesmo. O segundo 

momento de lecionação de aptidão física foi durante a aula de dança, onde estava a 

realizar ensino massivo. De forma a fazer uma pausa na dança para que os alunos 

espairecessem um pouco resolvi fazer alguns exercícios de condição física, acabando 

por fazer 8 repetições de abdominais, prancha de braços durante 40 segundos e 

saltos de galo durante 40 segundos. Na minha perspetiva, esta quebra durante a 

lecionação da dança foi benéfica pois os alunos já estavam concentrados naquela 

tarefa durante muito tempo, e quando retomaram vieram mais motivados. Por outro 

lado, uma lacuna destes exercícios foi não ter feito diferenciação da aptidão física 

como fiz na aula anterior, e como tinha planeado. 

Nesta 7ª UE não procedi a qualquer lecionação da área dos conhecimentos. 

Dado que dia 15 de maio é o teste, irei nesta próxima UE entregar aos alunos um 

documento de apoio ao estudo e realizar um questionamento dirigido para relembrar 

as perguntas e respostas. 

No que concerne à instrução inicial continuo a seguir a estratégia de dar pouca 

informação e apenas focar mais os objetivos ao grupo aquando da realização dos 

exercícios. Todavia, julgo que tenho de controlar mais os alunos no momento de 

chegada à aula, pois estes chegam sempre muito agitados, apesar de após o 

aquecimento já estarem com outra predisposição. Ainda assim, vou tentar ser um 
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pouco mais rígida na fase inicial da aula, para que entendam que têm de se 

apresentar ordeiramente na bancada, como se o ginásio ou o espaço exterior fosse 

uma sala de aula. Respetivamente à organização, não tenho tido grandes problemas 

neste sentido pois as rotinas já estão adotadas. O meu feedback tem vindo a ser mais 

assertivo, nos momentos chave da aula sempre que é determinante para os alunos 

aprenderem mais e evoluírem. Todas as situações de aprendizagem foram adequadas 

ao nível dos alunos e propícias a um bom clima de aprendizagem e alcance dos 

objetivos. 

Por último, no que diz respeito à intensidade das aulas, penso que as minhas 

aulas mantêm um ritmo e uma intensidade ótimos. No entanto, numa das aulas de 45’ 

que lecionei nesta UE, mais especificamente a de dia 03/04, foi notável uma fraca 

intensidade da aula. Este motivo deveu-se ao facto dos alunos terem chegado 

atrasados, e porque foi a aula onde o primeiro par de alunos lecionou o aquecimento e 

alongamento o que também demorou mais tempo. Devido à carência de intensidade 

que se fez sentir nesta aula, tentei nas aulas futuras aumentar cada vez mais o tempo 

útil de prática e penso que tenho vindo a conseguir pois a UE terminou com a aula de 

dança onde obtive um bom tempo efetivo na tarefa como referi anteriormente. Desta 

forma, em futuras aulas irei manter esta preocupação para que as aulas mantenham 

os bons níveis de intensidade que sempre tiveram. 

Aprendizagem dos alunos 

Na dança, apesar de uma vergonha inicial, os alunos mantiveram-se curiosos 

sobre a matéria e devido à minha demonstração e persistência esta matéria gerou um 

bom resultado. Todos os alunos terminaram esta UE a saberem a coreografia embora 

ainda sintam alguma dificuldade em entrarem sozinhos nas frases musicais e 

realizarem as transições entre passos no timing correto. Os alunos que mais se 

evidenciaram pela positiva foram o G e a M que possuem um desempenho superior à 

maioria da turma. Todos os alunos estão em condições de evoluir mais, sendo apenas 

necessário mais tempo para que consolidem os passos aprendidos. Todos os alunos 

mostram grande potencial para aprenderem novos passos mais elaborados. 

No futebol, os alunos de nível PE atingiram todos os objetivos da UE e os 

alunos de nível I atingiram parcialmente os objetivos. Por outro lado, os alunos de 

nível NI e PI já revelaram alguma evolução devido ao meu auxílio e feedback. Estes 

alunos têm muitas dificuldades ao nível do jogo, mesmo em situação de 3x1 pois não 

têm qualquer controlo de bola. Assim, estipulei para este reduzido nº de alunos que 

aprendessem o passe direcionado, receção orientada e condução de bola em 

exercício critério sem oposição. Estes objetivos foram cumpridos embora tenham de 
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ser consolidados. Ainda assim não são suficientes para os alunos atingirem o nível I, 

pois as competências ao nível do jogo reduzido ainda estão aquém das esperadas 

para os alunos deste nível segundo o PNEF. 

Todos os dados relativos às competências dos alunos registados aula a aula 

têm sido informados aos próprios verbalmente para que saibam o que têm de realizar 

em cada unidade. Assim, é com base nesta avaliação formativa que estipulo quais os 

objetivos da próxima UE e adequo os exercícios e grupos de trabalho. 
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Calendarização 

 

As matérias a lecionar nesta unidade de ensino são voleibol, futebol, 

basquetebol, dança, râguebi, patinagem e badminton. É de salientar que a patinagem 

surge apenas como um momento de experimentação e aprendizagem do uso do 

material e não como momento formal de ensino de conteúdos da modalidade. 

Relativamente à aptidão física vou trabalhar as capacidades força, resistência e 

flexibilidade, mantendo o trabalho das aulas anteriores, para que os alunos melhorem 

aquando da última realização dos testes do Fitnessgram. 

Para a área dos conhecimentos será realizada a avaliação teórica com um 

teste no dia 15 de maio, e todas as aulas, os alunos irão lecionar um aquecimento e 

um alongamento em pares segundo a calendarização estipulada. 

 

  

3º PERÍODO 

4ª Etapa  
Desenvolvimento e consolidação 

Início e fim: 06/05/13 a 22/05/13 

Nº UE Nº aula Duração Dia/Espaço Matéria 

8ª UE 

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 + râguebi + 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) 
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Organização 

Estratégias de enino 

Nas aulas da 8ª unidade de ensino irei utilizar predominantemente os estilos de 

ensino de comando e tarefa de modo a controlar melhor a turma e a organização. De 

forma a conseguir ver todos e dar mais feedbacks à distância aos alunos irei 

concentrar mais a turma. Esta concentração de alunos, mesmo que estejam a 

trabalhar matérias diferentes irá diminuir a ocorrência de comportamentos fora da 

tarefa, dado que a minha intervenção será mais rápida.  

Também irei utilizar o estilo de ensino autoavaliação com os alunos na matéria 

de voleibol, onde estes terão de refletir sobre o seu desempenho e verificar que 

componentes já conseguem ou não fazer. 

Irei utilizar o estilo divergente na lecionação da matéria de dança. No estilo 

divergente será dada a liberdade aos alunos de explorar a sua criatividade, produzindo 

novos passos para além dos que eu ensinei, durante um determinado período de 

tempo, no final da coreografia. 

Formação de grupos 

Nesta unidade de ensino os alunos irão trabalhar nas matérias por grupos de 

nível, de modo a facilitar o ensino diferenciado para cada nível. Os grupos 

homogéneos vão permitir que os alunos trabalhem melhor para os seus objetivos e 

para o nível que desejam alcançar. 

As tabelas seguintes são alusivas aos níveis de desempenho onde os alunos 

estão inseridos e os grupos de trabalho irão ser formados com os alunos que se 

encontram mais perto do seu nível. 

Foram registadas algumas alterações aos grupos, pelo que alguns alunos que 

não tinham registos agora já estão inseridos num grupo de nível, e alguns alunos 

passaram para outro grupo de nível de acordo com o desempenho apresentado nas 

aulas. 
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Voleibol 

Sem registos 
 

Não Introdutório 
 Parte do Nível 

Introdutório 

 
 Nível Introdutório 

B  C  G  B 

D  D  A  D 

1 Aluno  E  2 Alunos  F 

  M    G 

  P    H 

  S    K 

  T    M 

  7 Alunos    M 

      P 

      L 

      10 Alunos 

 

Basquetebol 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 Não 

Introdutório 

 Parte do Nível 

Introdutório 

  Nível 

Introdutório 

  Parte do Nível 

Elementar 

B  M  D  D  B 

S  1 Alunos  P  E  P 

L    2 Alunos  F  G 

D      C  G 

4 Alunos      T  H 

      5 Alunos  K 

        M 

        M 

        A 

        9 Alunos 
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Râguebi 

Sem registos 
 

Não Introdutório 
 Parte do Nível 

Introdutório 

F  G  M 

P  M  G 

S  D  B 

3 Aluno  M  P 

  B  C 

  5 Alunos  D 

    L 

    K 

    A 

    D 

    E 

    T 

    12 Alunos 

 

Futebol 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 Não 

Introdutório 

 Parte do Nível 

Introdutório 

  Nível 

Introdutório 

  Parte do Nível 

Elementar 

B  M  D  D  B 

S  P  1 Alunos  E  G 

L  2 Alunos    F  H 

3 Alunos      G  K 

      P  M 

      C  M 

      A  6 Alunos 

      T   

      8 Alunos   
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Dança - Merengue 

Nível diagnosticado 

Parte do Nível Introdutório 

Todos os alunos. 

20 Alunos 

 

Badminton 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 
Parte do Nível Introdutório 

 Nível 

Introdutório 

H  D K  D 

D  M P  E 

2 Alunos  B P  M 

  S C  M 

  L F  A 

  B G  T 

  G   6 Alunos 

  13 Alunos   
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Conteúdos das aulas 

1. Atividades físicas desportivas 

Aquecimento 

O aquecimento da 7ª unidade de ensino é constituído por uma corrida contínua 

de 3’, alongamentos dinâmicos e mobilização articular, onde todos os exercícios serão 

lecionados pelos alunos e supervisionados pela professora. 

Irei utilizar o jogo do arco como função de motivação e de estímulo ao espírito 

de equipa. O jogo consiste em fazer passar o arco por todos os alunos, que se 

encontram de mãos dadas a formar uma roda. Vence a equipa que conseguir fazer 

passar o arco por todos e chegar primeiro ao jogador que iniciou o jogo. 
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Parte fundamental 

  

VOLEIBOL 

            
Situações de aprendizagem 

Nível P. Grupos Situações de aprendizagem Organização Visual - Desenho Objetivos Específicos 
Estratégias e medidas 

organizativas 
Material 

PI-I  

1. Jogo 1x1 em campo reduzido em 
cooperação. Fazer passe. 

2. Fazer um ou mais toques de controlo e 
passar a bola ao colega. 

3. Um aluno faz passe colocado para o 
colega variando o lado e frente e trás para 
aperfeiçoamento dos deslocamentos. 

4. Exercício de manchete 1x1. 
 
Espaço: Campo delimitado por pinos com 
rede.  

Posição básica fundamental; 
Passe em situação de 1x1. 
Manchete em situação de 1x1. 

Grupos: homogéneos 
 
Montagem e arrumação 
do material: A professora 
escolhe os alunos que 
arrumam e montam o 
material. Os outros 
aguardam juntos. 
 
Estilo de ensino: tarefa e 
autoavaliação. 
 
Circulação: Concentrar 
mais a turma para evitar 
ter muitos alunos 
dispersos e circular pela 
periferia de modo a ver 
todos e agir rapidamente. 
 
Feedback:  
-Direção: Individual ou ao 
grupo.  
-Forma: Auditiva e visual.  
-Objetivo: Descritivo e 
prescritivo.  
-Afetividade: 
Maioritariamente positiva.  

Bolas de 
voleibol, 
rede, 
pinos. 

I-PE  

1. Manchete em situação de 1x1. 
2. Situação de jogo 2x2 ou 3x3 em 

cooperação. 
Progressão: Colocar a bola ao 2º toque no 
jogador mais próximo da rede; Na receção ao 
serviço o jogador mais próximo da rede não 
pode tocar na bola. 
Variantes: Mínimo de 2 ou 3 toques, quem 
ganha passa para o campo ao lado, roda de 3 
em 3minutos. Utilização da manchete. 
3. Exercício critério de colocação da bola no 

passador e realizar o passe em toque de 
dedos perto da rede para o campo oposto. 

4. Exercício critério semelhante ao anterior 
onde a bola parte do campo adversário 
em passe. O aluno faz a receção da bola 
com colocação da mesma no passador. 

   

   

Passe em situação de jogo 3x3, 
posicionando-se corretamente no 
campo para efetuar o passe de 
acordo com a trajetória da bola. 
Manchete em situação de 1x1. 
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NOTA: Os exercícios foram adequados ao material disponível, pois apenas existe uma bola de râguebi em perfeitas condições de utilização. 
 
  

RÂGUEBI 

            
Situações de aprendizagem 

Nível P. Grupos Situações de aprendizagem 
Organização Visual - 

Desenho 
Objetivos Específicos 

Estratégias e medidas 
organizativas 

Material 

NI - PI  

1. Situação 2x1 e 3x2 
2. Jogo reduzido 5x5. 

 

Quando é o PB: 
a) Avança no terreno, quando dispõe de espaço sem 

oposição, 
b) Passa oportunamente a um companheiro em 

melhor posição, 
Na defesa: 

a) Procura intercetar o passe; 
b) Procura impedir a progressão do PB através do 

bitoque. 

Grupos: homogéneos 
 
Estilo de ensino: tarefa 
 
Circulação: Concentrar mais a 
turma para evitar ter muitos alunos 
dispersos e circular pela periferia de 
modo a ver todos e agir 
rapidamente. 
 
Feedback:  
-Direção: Individual ou ao grupo.  
-Forma: Auditiva e visual.  
-Objetivo: Descritivo e prescritivo.  
-Afetividade: Maioritariamente 
positiva.  

Bolas de 
râguebi, pino. 

NI - PI  
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DANÇA 

            
Situações de aprendizagem 

Nível P. Grupos Situações de aprendizagem Objetivos Específicos Estratégias e medidas organizativas Material 

I  

Exercício 1: Coreografia em situação de line dance: 
 
32t = 8t parado + 8t parado + 8t Mc lugar + 8t Mc lugar 
32t = 8t Mc fr + 8t Mc lugar + 8t Mc trás + 8t Mc lugar 
32t = 8t Giro 360º + 8t Mc dta + 8t Mc lugar + 8t Mc esq  
32t = 8t Mc lugar + 8t volta da rapariga + 4 Mambos 
32t = 8 voltas (raparigas) ou 8 St (rapazes) 
 
Exercício 2: A coreografia anterior evolui para uma situação 
de pares. 
 
Opção de facilidade: Quem não conseguir realizar o mambo 
fica na marcha, e quem não conseguir realizar a volta e 
contra volta fica no duplo step touch. 
 
Opção de dificuldade: Quem conseguir substitui 4 voltas finais 
por uma volta circular à volta do par. 
 
 

1. Mantém postura natural com ombros descontraídos, 
2. Mantém a posição relativa com o par nos passos 

progressivos, 
3. 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. 

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

Grupos: homogéneos 
 
Estilo de ensino: Inclusivo e divergente 
 
Circulação: Concentrar mais a turma 
para evitar ter muitos alunos dispersos e 
circular pela periferia de modo a ver 
todos e agir rapidamente. 
 
Feedback:  
-Direção: Individual ou ao grupo.  
-Forma: Auditiva e visual.  
-Objetivo: Descritivo e prescritivo.  
-Afetividade: Maioritariamente positiva.  

Aparelhagem 



16 
 

 
 

  

BADMINTON 

            
Situações de aprendizagem 

Nível P. Grupos Situações de aprendizagem Organização Visual - Desenho Objetivos Específicos 
Estratégias e medidas 

organizativas 
Material 

I  

Em situação de 1x1 em 
cooperação, em campo 
reduzido. 
 
Variantes: 

a)  De 4 em 4 minutos 
roda para o campo à 
sua direita; 

b) De 4 em 4 minutos 
avança para o 
campo à sua 
esquerda se ganhou 
o jogo, ou para o 
campo à sua direita 
se perdeu o jogo.  

Clear 

 

 
Clear 

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. 

Grupos: Pares homogéneos 
 
Montagem e arrumação do 
material: A professora 
escolhe os alunos que 
arrumam e montam o 
material. Os outros 
aguardam juntos. 
 
Estilo de ensino: tarefa 
 
Circulação: Concentrar 
mais a turma para evitar ter 
muitos alunos dispersos e 
circular pela periferia de 
modo a ver todos e agir 
rapidamente. 
 
Feedback:  
-Direção: Individual ou ao 
grupo.  
-Forma: Auditiva e visual.  
-Objetivo: Descritivo e 
prescritivo.  
-Afetividade: 
Maioritariamente positiva.  

Raquetes, 
volantes, 
redes, pinos 

PE  

Em situação de 1x1 em 
cooperação, em campo 
reduzido. 
 
Variantes: 

a)  De 4 em 4 minutos 
roda para o campo à 
sua direita; 

b) De 4 em 4 minutos 
avança para o 
campo à sua 
esquerda se ganhou 
o jogo, ou para o 
campo à sua direita 
se perdeu o jogo. 

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) Realiza o clear com correção global. 
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BASQUETEBOL 

            
Situações de aprendizagem 

Nível P. Grupos Situações de aprendizagem Organização Visual - Desenho Objetivos Específicos 
Estratégias e medidas 

organizativas 
Material 

I  
1. Situações de superioridade numérica 3x2. 
2. Jogo reduzido 3x3 ou 4x4. 

 

Lançamento na passada 
Passe; 
Desmarcação; 
Drible. 
 
Conhece as principais regras do jogo. 

Aceita as decisões de arbitragem, identificando os 
respetivos sinais. 
 

Grupos: homogéneos 
 
Estilo de ensino: tarefa 
 
Circulação: Concentrar 
mais a turma para evitar ter 
muitos alunos dispersos e 
circular pela periferia de 
modo a ver todos e agir 
rapidamente. 
 
Feedback:  
-Direção: Individual ou ao 
grupo.  
-Forma: Auditiva e visual.  
-Objetivo: Descritivo e 
prescritivo.  
-Afetividade: 
Maioritariamente positiva.  

Bolas 
basquetebol 
e pinos. 

PE-E  

1. Jogo reduzido 3x3. 
2. Exercício 3x3x3. 
3. Exercício 2x1, 3x2, 4x3. 
4. Jogo formal 5x5. 

 

Lançamento na passada 
Ressalto 
 
Consolidação: 
No ataque: 
- Desmarca-se; 
- Corta para o cesto; 
- Faz o aclaramento. 
 
Conhece as principais regras do jogo. 

Aceita as decisões de arbitragem, identificando os 
respetivos sinais. 
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FUTEBOL 

            
Situações de aprendizagem 

Nível 
P. 

Grupos Situações de aprendizagem 
Organização Visual - 

Desenho 
Objetivos Específicos Estratégias e medidas organizativas Material 

PI  
A) Situação de 3x1 
B) Jogo reduzido 3x2+GR 

 

Realiza em exercício critério e em situação 3x1 e 3x2 o aluno realiza as 

ações técnicas: 

a) Recebe a bola controlando-a, 

b) Passa a um companheiro desmarcado, 

c) Decide corretamente 

Grupos: homogéneos 
 
Montagem e arrumação do material: 
A professora escolhe os alunos que 
arrumam e montam o material. Os 
outros aguardam juntos. 
 
Estilo de ensino: tarefa 
 
Circulação: Concentrar mais a turma 
para evitar ter muitos alunos dispersos 
e circular pela periferia de modo a ver 
todos e agir rapidamente. 
 
Feedback:  
-Direção: Individual ou ao grupo.  
-Forma: Auditiva e visual.  
-Objetivo: Descritivo e prescritivo.  
-Afetividade: Maioritariamente positiva.  

Bolas, 
pinos e 
coletes 

I  
A) Situação de 3x2+GR 
B) Jogo formal 5x5 

 

Realiza em exercício critério e em situação de jogo 5x5 realiza as ações: 

a) Recebe a bola controlando-a, 

b) Passa a um companheiro desmarcado, 

c) Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direção, 

d) Decide corretamente 

PE  
A) Jogo formal 5x5, com variante 
de 2 toques. 

 

Em situação de jogo 5x5 realiza as ações: 

a) Marca o seu atacante, 

b) Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direção, 

c) Decide corretamente 
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Parte final 

Nesta parte da aula é feito um retorno à calma com alongamentos lecionados 

pelos alunos. Após este momento é feito um questionamento dirigido aos alunos com 

3 ou 4 perguntas sobre os critérios de êxito e aspetos críticos mais importantes da 

aula. Neste balanço final irá ser dado um reforço aos alunos, valorizando ou 

repreendendo os comportamentos que tiveram e o modo como trabalharam, no 

sentido destes refletirem e melhorarem de aula para aula. Por último serão referidos 

os aspetos a trabalhar nas aulas futuras. 

 

2. Aptidão física 

Esta área irá ser trabalhada todas as aulas desta unidade de ensino.  

Os alunos irão realizar os seguintes exercícios de força no decorrer da unidade 

de ensino, de acordo com os grupos e objetivos diferenciados. 

 

  

FORÇA 

       
Situações de aprendizagem 

Grupos Exercício 
Dados da avaliação anterior 

(Novembro) 
Objetivos Específicos 

(Abril) 
Material 

 

Extensões de braços de peito 
e tricípete 
Abdominais  
Agachamento na parede + 
bola medicinal 

Dados obtidos nos testes do 

Fitnessgram em relação à força de 

braços e abdominais. 

 

O 1º grupo não se apresenta na 

ZSAF no teste dos abdominais. 

 

O 2º grupo apresenta-se na ZSAF 

no teste dos abdominais. 

 

Todos os alunos se apesentaram 

fora da ZSAF no teste das 

extensões de braços. 

5 Extensões de braços 

10 Abdominais 

Agachamento na parede 

durante 40’’ 

 

 

5 Extensões de braços 

15 Abdominais 

Agachamento na parede 

durante 40’’, efetuando passes 

para o colega com a bola 

medicinal 
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FLEXIBILIDADE 

       
Situações de aprendizagem 

Grupos Exercício 
Dados da avaliação anterior 

(Março) 
Objetivos Específicos 

(Abril) 
Material 

 

Sequência de flexibilidade. Os 
alunos realizam uma 
sequência de flexibilidade 
organizada com a duração 
aproximada de 5’ com ou sem 
música: 
 
Inspirar e estender; 
Flexão do tronco sobre a coxa; 
Prancha ventral; 
Cobra; 
Afundo frontal; 
Afundo lateral; 
Afundo lateral com flexão 
lateral do tronco. 
 

Dados obtidos nos testes do 

Fitnessgram em relação à 

flexibilidade de ombros, senta e 

alcança e extensão do tronco. 

 

O 1º grupo não se apresenta na 

ZSAF em 1 ou mais testes. 

 

O 2º grupo apresenta-se na ZSAF 

em todos os testes. 

Repetição da sequência 3x, 

onde na 3ª repetição irei 

acompanhar os alunos 

individualmente na correção 

das posturas. 

Aparelhagem 
se possível 

 Repetição da sequência 2x. 
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RESISTÊNCIA 

       
Situações de aprendizagem 

Grupos Exercício 
Dados da avaliação anterior 

(Novembro) 
Em 7’ 

Dados da avaliação anterior (Janeiro) 
Em 7’30’’ 

Novos grupos para 
Maio 

Objetivos Específicos 
(Maio) 

Manter a forma aos 7’30 
Material 

 
Circuito de resistência. Este 

circuito tem a duração de 7’ 

e pretende que os alunos 

encontrem o seu ritmo de 

corrida, de maneira que 

mantenham uma corrida 

contínua até ao final do 

tempo. Os alunos entregam 

à professora um papelinho 

ao fim de cada volta que 

efetuarem, para que deste 

modo se consiga contabilizar 

o nº de voltas de cada aluno, 

os metros percorridos e a 

velocidade de corrida, para 

futura comparação.  

Os alunos não realizaram o 

exercício. 

A M completou 5 voltas. 

O P e o D completaram 9 voltas.  

Os restantes não realizaram o exercício. 

 Completar 5 voltas. 

Pinos, cartão de 
controlo 

 

A B completou 7 voltas. 

O D completou 4 voltas. 

A F completou 4 voltas 

 

A B completou 8 voltas. 

Os restantes não realizaram o exercício. 

 Completar 8 voltas. 

 

Os alunos completaram 9 voltas em 

7’30’’, ou seja, demoraram mais 30’’ 

que o previsto, mantendo assim o 

objetivo na próxima avaliação.  

O M e o S completaram 8 voltas. 

A C, o G, o A e a T completaram 9 

voltas. 

A L e o M completaram 8 voltas. 

O S não realizou o exercício. 

 Completar 9 voltas. 

 

Os alunos completaram 9 voltas 

dentro dos 7 minutos. Com exceção 

do M que chegou à meta aos 7’ 

todos os colegas terminaram a 

prova antes do tempo.  

Todos completaram 10 voltas com 

exceção do K que não realizou o 

exercício. 

 Completar 10 voltas. 
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3. Conhecimentos 

Esta área irá ser focada ao longo de todas as aulas e especialmente nas aulas 

teóricas a realizar quando as condições climáticas forem adversas. Todos os 

conhecimentos serão transmitidos aos alunos em momentos fulcrais da aula, onde 

será pertinente explicar o que está a acontecer ao seu organismo. Os conteúdos a 

lecionar durante as aulas práticas incidirão sobretudo nas lesões desportivas e doping. 

Caso a turma vá para a ludoteca será efetuado um jogo mimica entre 2 equipas. 

O objetivo é que os alunos acertem na palavra que está no cartão. As palavras são 

avaliadas como fáceis ou difíceis, e todos os conceitos estão relacionados com a 

disciplina de Educação Física. Será utilizada uma ampulheta para controlar o tempo 

de resposta e um placard para registar os pontos das equipas. 

Os alunos aplicarão os seus conhecimentos sobre como realizar um bom 

aquecimento e alongamentos na fase de retorno à calma. 
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Avaliação formativa 

A avaliação formativa irá ser realizada se acordo com a seguinte 

calendarização. Pretendo integrá-la em todas as aulas, quer explicando aos alunos 

verbalmente os objetivos a atingir diariamente, quer com recurso aos instrumentos de 

avaliação apresentados em anexo. 

A ficha de comparação de avaliação formativa e sumativa segue o mesmo 

modelo da ficha utilizada nas unidades anteriores, onde se pretende ir preenchendo 

todas as aulas e visualizar a progressão do aluno nos diferentes objetivos, aula após 

aula. 

 

 

3º PERÍODO 

4ª Etapa  
Desenvolvimento e consolidação 

Início e fim: 06/05/13 a 22/05/13 

Nº UE Nº aula Duração Dia/Espaço Avaliação formativa - Objetivos 

8ª UE 

74 e 75 90’ 06/05 
Espaço 1 

Apresentação dos objetivos da aula para cada grupo ou individualmente. 

Preenchimento da ficha de comparação da avaliação formativa e sumativa da 

dança e da aptidão física (resistência) durante a aula, e das restantes 

matérias após a aula. 

76 e 77 90’ 13/05 
Espaço 2 

Apresentação dos objetivos da aula para cada grupo ou individualmente. 

Preenchimento da ficha de comparação da avaliação formativa e sumativa do 

voleibol e futebol após a aula. 

Questionamento dirigido sobre as perguntas do teste. 

78 45’ 15/05 
Espaço 2 

Teste 

79 e 80 90’ 20/05 
Pavilhão 

Apresentação dos objetivos da aula para cada grupo ou individualmente. 

Preenchimento da ficha de comparação da avaliação formativa e sumativa do 

badminton após a aula. 

81 45’ 22/05 
Pavilhão 

Preenchimento da ficha de comparação da avaliação formativa e sumativa do 

badminton durante a aula. 

Entrega do teste e da matriz de correção. 
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Anexos 

Ficha 1 – Avaliação da dança 

Avaliação sumativa – Dança 

7ºC – 3º Período 

Merengue 

Postura: 

ombros 

descontraídos, 

braços direitos 

Posição 

relativa par 

nos desloc. 

Marcha Giro 
Volta 

rapariga 

Volta e 

contra volta 

rapariga 

Step touch 

rapaz 

Ritmo, 

marcação 

dos passos 

Comando 

rapaz 

1           

2           

3           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

 


