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Introdução 

O seguinte projeto diz respeito à Semana a Tempo Inteiro, que consiste numa 

experiência de horário completo (20h) a desenvolver pelo estagiário durante o 2º 

período. Este projeto enquadra-se na área 1, organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem, relativamente às competências de condução do ensino nas aulas de 

Educação Física (EF). 

O objetivo deste projeto é que o estagiário realize a experiência de um horário 

completo, durante uma semana, incluindo as horas de aulas do estagiário, as horas 

destinadas à direção de turma, as horas destinadas à atividade de desporto escolar, 

as horas de reunião do núcleo, completadas por horas de aulas de turmas de outros 

professores do grupo disciplinar de EF. Para a sua preparação deverá haver um 

período de planeamento conjunto com os professores envolvidos, os quais durante a 

lecionação por parte dos estagiários, deverão estar presentes nas aulas.  

A implementação deste projeto terá lugar na semana 17 do planeamento anual 

que corresponde aos dias 4 a 8 de Fevereiro. As turmas que irei lecionar são o 5ºD da 

professora L, o 6ºB do professor C, o 7ºC do professor P (corresponde à turma que 

leciono durante o estágio), o 8ºE da professora I e o 9ºA da professora N. 

Desta forma irei lecionar uma turma de cada ano do 2º e 3º ciclo, sendo uma 

delas, o 8ºE, uma turma com percurso curricular alternativo (PCA), tendo por isso 

características particulares. O nosso dever é proporcionar uma alternativa a estes 

alunos, de maneira a proporcionar uma oferta curricular direcionada para os interesses 

e necessidades destes (com retenção repetida e em risco de desistência escolar). 

Para além das turmas supracitadas irei coadjuvar como habitualmente a 

diretora de turma do 7ºC, o professor responsável pelo núcleo de futsal do desporto 

escolar, bem como as reuniões do núcleo de estágio que não terão hora definida no 

horário. 

O projeto inicia-se com uma auscultação aos professores responsáveis pelas 

turmas procurando conhecer melhor a turma, os grupos de nível e o planeamento feito 

para as aulas através de miniunidades de ensino, seguido de uma observação das 

aulas dos mesmos. Posteriormente será apresentado o horário completo da respetiva 

semana, as miniunidades de ensino, os objetivos das mesmas e o balanço final da 

atividade apenas elaborado após ter decorrido a semana. 
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Horário 
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Turma 5ºD 

Auscultação aos professores/Observação de aulas 

A turma 5ºD, que pertence à professora L, é constituída por 24 alunos dos quais 

são 14 rapazes e 10 raparigas, com idades compreendidas entre os 11 e 12 anos. 

Esta turma apresenta no geral poucas competências na disciplina de EF, mas em 

contrapartida os alunos exibem um bom comportamento nas aulas, o que facilita o 

processo de ensino e favorece o processo de aprendizagem. 

Relativamente aos grupos de nível, a professora sugeriu abordar as matérias de 

modo massivo ou dividindo a turma por rapazes e raparigas. A turma apresenta-se 

bastante homogénea. 

Particularmente, é importante referir alguns casos da turma, como o T que é um 

aluno com muitas dificuldades, e tem uma estatura muito superior à dos colegas, a 

Inês que também tem grandes dificuldades para a prática física, a J que é uma aluna 

que teve um crescimento muito rápido, pelo que já está muito mais alta que os colegas 

e exibe alguma descoordenação derivado deste rápido desenvolvimento, o D que é 

um aluno que está a enfrentar alguns problemas de má alimentação, e normalmente 

come em excesso, o que resulta numa má indisposição logo pela manhã, e por fim, o 

A que é um aluno baixinho, muito falador mas muito participativo, que quando tem 

oportunidade de intervir na aula responde sempre por todos os colegas, não lhes 

dando hipótese de participar. 

Para a mini UE a professora sugeriu a lecionação da matéria de atletismo, uma 

vez que a turma está no espaço exterior 1 e 2, e ainda não foi lecionada. As matérias 

abordadas na aula de 90’ serão o salto em comprimento, corrida de velocidade e 

futebol se as condições climatéricas forem favoráveis, e salto em altura e basquetebol 

se for necessário entrar para o pavilhão. Na aula de 45’ serão lecionadas as mesmas 

matérias no espaço exterior 2, substituindo o futebol por basquetebol. Caso esteja a 

chover a turma irá para a ludoteca e será lecionada a área de conhecimentos através 

de um quiz. Dado que ao longo da semana, a turma não tem aulas no mesmo espaço 

é complicado definir matérias certas pois as mesmas vão variando consoante o 

espaço disponível. Todavia, se as condições climatéricas forem favoráveis irei manter 

a continuidade nas duas matérias de atletismo pré-definidas, corrida de barreiras e 

velocidade. 

Relativamente às aulas observadas, a professora utilizou bastantes jogos pré-

desportivos e clarificou sempre as regras do exercício na instrução, antes de começar, 

seguido de uma demonstração. Os alunos mantiveram-se sempre empenhados. 
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Mesmo em situação de jogo da apanhada, era visível algumas diferenças entre 

alunos, por exemplo na técnica de corrida. A professora recorreu a esses jogos 

utilizando um transfer dos mesmos para as diversas matérias, como por exemplo o 

elemento gímnico avião, e o tempo de reação face aos estímulos da professora.  

Aparentemente, todos os alunos estão integrados na turma, e mantêm um bom 

espírito de cooperação, assim como de motivação para as tarefas propostas. 
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Miniunidade de ensino 

MINIUNIDADE DE ENSINO TURMA 5ºD (24 alunos) 

            
Situações de aprendizagem 

Parte de aula Matérias Situações de aprendizagem Organização Visual - Desenho Objetivos Específicos 
Estratégias e medidas 

organizativas 

Aquecimento 
Corrida contínua 
Mobilização articular 
Jogo da apanhada 

  

Grupos: Massivo ou 
divisão por géneros  
 
Material, montagem e 
arrumação do material: A 
professora escolhe os 
alunos que arrumam e 
montam o material. Os 
outros aguardam juntos. 
Bolas 
Pinos 
Coletes 
Arcos 
 
Estilo de ensino: Tarefa e 
comando 
 

Parte 
fundamental 

Jogos 
(3ªfeira no 
espaço1) 

Jogo do mata 

 

Mudanças de direção rápidas, 
Cooperação 
Diminuição do tempo de reação 

Corrida de 
velocidade 
(3ªfeira no 
espaço 1) 
(5ªfeira no 
espaço 2) 

1. Circuito com partidas variadas em diferentes 
posições (sentado, deitado, de costas, em saltos 
de galo) e com diferentes estímulos (cores, 
números, apito) 
 

2. Realizar corridas de perseguição, onde o aluno só 
pode fugir depois de o colega que está a apanhar 
passar por determinada marca no chão. 

 
3. Realizar corridas com condicionantes, como 

colocar um pé em cada arco. Variante: arcos mais 
afastados. 

 
4. Corrida aos 25m 

 

5. Em estafetas, 2 filas executam o exercício nº3 
com variantes: um pé em cada arco, saltos a pés 
juntos, arcos mais afastados. 

Skipping 

 
 

Jogos de perseguição

 
Jogo de estafetas 

 

Apoia o terço anterior do pé 
Acelera até à velocidade máxima 
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Futebol 
(3ªfeira no 
espaço 1) 

1. Passe e receção em grupos de 5: 
a) Progressão: vai aumentando a distância. 

2. Jogo reduzido 4x4 (3 campos) com balizas de um 
passo. A equipa vencedora desloca-se para o 
campo à sua esquerda. 

 

Passe e receção 
Desmarcação 

Basquetebol 
(5ªfeira no 
espaço 2) 

1. Dois a dois a realizar passe e receção em 
deslocamento espontâneo, com o propósito de 
manterem a posse de bola e intercetarem as 
bolas dos colegas. Cada interceção vale 1 ponto 
para a equipa. 

2. Situação de 2x0 (em progressão alterar o tipo de 
passe, o aluno mais próximo do cesto lança). 

 

Passe direcionado para o peito do colega; 
Receção a duas mãos; 
Interceção; 
Passe e receção em deslocamento. 

Retorno à calma Alongamentos   

Aptidão física 

Flexibilidade 
(3ªfeira no 
espaço 1) 

Os alunos realizam uma sequência de flexibilidade: 
a. Inspirar e estender; 
b. Flexão do tronco sobre a coxa; 
c. Afundo lateral; 
d. Afundo lateral com flexão lateral do tronco. 
e. Flexibilidade de ombros. 

 
Manter uma correta postura durante os 
alongamentos. 

Força 
(5ªfeira no 
espaço 2) 

Em estafeta os alunos realizam  
10 Saltos a pés juntos e pé-coxinho, 
10 Extensões de braços. 

 Treinar a força superior e inferior.  
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Turma 6ºB 

Auscultação aos professores/Observação de aulas 

A turma 6ºB pertence ao professor C, e é constituída por 20 alunos, dos quais 9 

são do género masculino e 11 do género feminino. A turma tem idades compreendidas 

entre os 12 e 13 anos, tendo apenas uma aluna com 15 anos.  

Em relação ao desempenho na disciplina, os alunos apresentam um 

desempenho razoável, embora o seu comportamento seja um pouco agitado. 

Individualmente, os alunos A, G, L, L e M destacam-se pela positiva, 

demonstrando boas competências na disciplina. 

Nesta turma o professor não sugeriu a divisão dos alunos por grupos de nível. O 

mesmo propôs a utilização de ensino massivo ou a divisão da turma por géneros nos 

jogos desportivos coletivos. 

Segundo a proposta do professor responsável pela turma, o mesmo sugeriu que 

lecionasse salto em comprimento, estafetas, salto em altura e basquetebol, dado que 

a turma tem as 2 aulas no pavilhão e assim usufrui melhor do espaço. 

Os alunos da turma são um pouco agitados e necessitam de uma instrução clara 

e completa, bem como tarefas mais simples. 
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Miniunidade de ensino 

MINIUNIDADE DE ENSINO TURMA 6ºB (20 alunos) 

            
Situações de aprendizagem 

Parte de aula Matérias Situações de aprendizagem Organização Visual - Desenho Objetivos Específicos 
Estratégias e 

medidas 
organizativas 

Aquecimento 
Corrida contínua 
Mobilização articular 
Jogo da apanhada 

  

Grupos: Massivo ou 
divisão por géneros. 
 
Material, montagem 
e arrumação do 
material: A 
professora escolhe 
os alunos que 
arrumam e montam 
o material. Os outros 
aguardam juntos. 
Pinos 
Bolas 
Testemunhos 
Coletes 
 
Estilo de ensino: 
Tarefa e comando 
 

Parte 
fundamental 

Salto em comprimento 
(4ªfeira na pista de 
atletismo) 
(6ªfeira na pista de 
atletismo) 

1. Corrida saltada. 
2. Corrida com um pé entre cada pino para definir o pé de 

impulsão, e passada por cima da barreira. 
3. Desenvolver a ligação corrida-impulsão (3 a 5 passadas) 
4. Realizar gesto global do salto com alvos a atingir. 

Corrida com passadas saltadas nas zonas 

marcadas 

 
 

Corrida com um pé entre cada pino para 

definir o pé de impulsão, e passada por cima 

da barreira 

 
Técnica de voo na passada 

 

Técnica de voo na passada: 
 
- Corrida de balanço com 
aceleração progressiva (6 a 10 
passadas); 
- Eleva a coxa da perna livre 
projetando-a para a frente; 
- Queda a pés juntos. 
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Velocidade 
(6ªfeira na pista de 
atletismo) 

1. Circuito com partidas variadas em diferentes posições 
(sentado, deitado, de costas, em saltos de galo) e com 
diferentes estímulos (cores, números, apito). 

2. Realizar corridas com condicionantes, como colocar um 
pé em cada arco. Variante: arcos mais afastados. 

3. Em estafetas, 2 filas executam o exercício nº3 com 
variantes: um pé em cada arco, saltos a pés juntos, 
arcos mais afastados. 

Skipping 

 
 

Jogo de estafetas 

 

Apoia o terço anterior do pé 
Acelera até à velocidade máxima 

Basquetebol 
(4ªfeira – só estão 2 
turmas) 

1. Dois a dois a realizar passe e receção em deslocamento 
espontâneo, com o propósito de manterem a posse de 
bola e intercetarem as bolas dos colegas. Cada 
interceção vale 1 ponto para a equipa. 

2. Situação de 2x0 (em progressão alterar o tipo de passe, 
o aluno mais próximo do cesto lança). 

 

Passe direcionado para o peito do 
colega; Receção a duas mãos; 
Interceção; 
Passe e receção em 
deslocamento. 

Estafetas 
(6ªfeira na pista de 
atletismo) 

1. Realizar jogos de perseguição, onde o aluno só pode 
fugir depois de o colega que está a apanhar passar por 
determinada marca no chão. 

2. Em fila passa o testemunho ao colega e corre para o 
início da fila. 

3. Efetua uma corrida de estafetas a pares com a técnica 
de vela, primeiro em corrida lenta e depois mais rápido. 

Jogos de perseguição 

 
Passagem do testemunho em fila 

 

Recebe o testemunho, na zona de 
transmissão, com controlo visual, 
Utiliza a técnica de vela. 

Retorno à calma Alongamentos   

Aptidão física 

Flexibilidade 
(4ªfeira) 

Os alunos realizam uma sequência de flexibilidade: 
f. Inspirar e estender; 
g. Flexão do tronco sobre a coxa; 
h. Afundo lateral; 
i. Afundo lateral com flexão lateral do tronco. 
j. Flexibilidade de ombros. 

 
Manter uma correta postura 
durante os alongamentos. 

Força 
(6ªfeira no campo de 
basquetebol – trocar 
com Ana) 

Em estafeta os alunos realizam  
10 Saltos a pés juntos e pé-coxinho, 
10 Extensões de braços. 

 Treinar a força superior e inferior.  
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Turma 7ºC 

O 7ºC é a turma que eu leciono no estágio pedagógico, cujo professor 

responsável é o nosso orientador P. Desta forma, a lecionação a esta turma irá 

decorrer de modo normal, utilizando os grupos de nível já formandos e segundo o 

planeamento que estipulei no PAT, PE e UE. 
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Turma 8ºE 

Auscultação aos professores/Observação de aulas 

A turma 8ºE, cuja professora responsável é a I, é constituída por 16 alunos, dos 

quais 10 são do género masculino e 6 do género feminino. Esta turma PCA é uma 

turma calma, que respeita a instrução e o feedback fornecido pela professora. É uma 

turma que apresenta boas competências nas matérias da EF e tem um bom 

desempenho. Particularmente, o aluno R tem por vezes um comportamento desafiador 

em relação ao professor e aos colegas nas aulas, mas o mesmo não é excessivo.  

Em relação aos grupos de nível, não há grupos formados e a professora vai 

alterando os grupos de aula para aula, onde sugeriu que os melhores alunos para 

escolherem as equipas seriam o A, o H, o S e a T. 

Todos os alunos estão habituados a fazer mobilização articular no início da aula 

e o seu desempenho é sempre contabilizado para a avaliação sumativa. Os alunos 

são trabalhadores, mas lentos e têm dificuldade de compreensão em tarefas mais 

elaboradas. Assim, é importante que se mantenha um padrão de simplicidade nas 

tarefas propostas na aula. 

A professora forneceu o seu planeamento para esta semana e o mesmo foca a 

introdução à patinagem e o desenvolvimento do voleibol para a aula de 90’ no dia 

04/02, o desenvolvimento do futebol na aula de 45’ no dia 06/02 e o desenvolvimento 

de corfebol, ginástica de solo, ginástica de aparelhos e badminton para a aula de 90’ 

no dia 08/02. A professora propôs que escolhêssemos as matérias que quisermos 

lecionar, dentro desta base de trabalho. Todas as aulas serão lecionadas no ginásio. 

Relativamente à observação das aulas, reparei que os alunos apresentam 

bastantes dificuldades na compreensão, pelo que a professora tem de fornecer a 

instrução com muita calma, demonstrar e retirar todas as dúvidas antes de realizar o 

exercício. Nestas aulas, a professora simplificou as situações de aprendizagem e 

utilizou progressões adequadas para os exercícios. A divisão de grupos não é uma 

opção fixa na turma, pois a professora utiliza por vezes equipas equilibradas e mistas, 

e noutras vezes divisão por géneros. 
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Miniunidade de ensino 

MINIUNIDADE DE ENSINO TURMA 8ºE (16 Alunos) 

            
Situações de aprendizagem 

Parte de aula Matérias Situações de aprendizagem Organização Visual - Desenho Objetivos Específicos 
Estratégias e 

medidas 
organizativas 

Aquecimento 

Mobilização articular 
2ªfeira – R (gémeo) 
4ªfeira – R (gémeo) 
6ªfeira - S 

Jogo da apanhada 
Jogo dos 10 passes 

  
Grupos: Massivo 
ou divisão por 
grupos 
aleatórios.  
 
Material, 
montagem e 
arrumação do 
material: A 
professora 
escolhe os 
alunos que 
arrumam e 
montam o 
material. Os 
outros aguardam 
juntos. 
Pinos 
Bolas 
Corda 
Coletes 
 
Estilo de 
ensino: Tarefa e 
comando 
 

Parte 
fundamental 

Voleibol (1ºs 45’) 
(2ªfeira no espaço 1) 

1. Situação de jogo 3x3  
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. 
2. Passes em 2 filas opostas, após realizar o 

passe volta para o fim da fila. 
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 alto em toque de dedos, 
Manchete, 
Posição base, 
Deslocamentos. 
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Futebol (2ºs 45’) 
(2ªfeira no espaço 1) 

1. Exercício de condução de bola, passe e 
receção em quadrado. Quem passa vai para 
o pino para onde passou a bola. 

2. Exercício de condução de bola entre os 
pinos. 

3. Jogo dos 10 passes num quadrado, com 4 
alunos, um em cada aresta do quadrado, a 
servir de apoio à respetiva equipa, sendo 2 
alunos de cada equipa (3x3 dentro do 
quadrado). 

4. Jogo reduzido 4x4, em meio campo e 
balizas de 1 passo. 

5. Jogo formal 5x5 

 

 

 

Passe, 
Receção, 
Desmarcação, 
Aumentar nº de deslocamentos para 
manter a posse bola; 
Diminuir o tempo de tomada de 
decisão. 
 

Salto em comprimento 
(1ºs 20’) 
(4ªfeira na pista de 
atletismo) 

5. Corrida saltada. 
6. Corrida com um pé entre cada pino para 

definir o pé de impulsão, e passada por cima 
da barreira. 

7. Desenvolver a ligação corrida-impulsão (3 a 
5 passadas) 

8. Realizar gesto global do salto com alvos a 
atingir. 

Corrida com passadas saltadas nas zonas marcadas 

 
 

Corrida com um pé entre cada pino para definir o pé de 

impulsão, e passada por cima da barreira 

 
Técnica de voo na passada 

Técnica de voo na passada: 
 
- Corrida de balanço com aceleração 
progressiva (6 a 10 passadas); 
- Eleva a coxa da perna livre 
projetando-a para a frente; 
- Queda a pés juntos. 
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Estafetas (2ºs 20’) 
(4ªfeira na pista de 
atletismo) 
(6ª feira – Trocar com 
N) 

4. Realizar jogos de perseguição, onde o aluno 
só pode fugir depois de o colega que está a 
apanhar passar por determinada marca no 
chão. 

5. Em fila passa o testemunho ao colega e 
corre para o início da fila. 

6. Efetua uma corrida de estafetas a pares 
com a técnica descendente, primeiro em 
corrida lenta e depois mais rápido. 

Jogos de perseguição 

 
Passagem do testemunho em fila 

 

Recebe o testemunho, na zona de 
transmissão, com controlo visual, 
Utiliza a técnica descendente. 

Velocidade (1ºs 20’) 
(6ªfeira – Ver espaço 
com N) 

4. Circuito com partidas variadas em diferentes 
posições (sentado, deitado, de costas, em 
saltos de galo) e com diferentes estímulos 
(cores, números, apito). 

5. Realizar corridas com condicionantes, como 
colocar um pé em cada arco. Variante: arcos 
mais afastados. 

6. Em estafetas, 2 filas executam o exercício 
nº3 com variantes: um pé em cada arco, 
saltos a pés juntos, arcos mais afastados. 

Skipping 

 
 

Jogo de estafetas 

 

Apoia o terço anterior do pé 
Acelera até à velocidade máxima 
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Râguebi (últimos 45’) 
(6ªfeira – Ver espaço 
com N) 

1. Jogo da caça ao colete, que se prende ao 
nível da cintura na parte de trás. Ganha o 
aluno que conseguir caçar mais coletes. 

2. Jogo dos 10 passes, onde o portador da 
bola só pode passar a bola para o lado ou 
para trás. 

3. Realizar passes em escada, inicialmente 
estático e depois em corrida. 

4. Situação 3x1+1 
5. Situações 4x3, onde os defensores só 

podem sair para defender depois dos 
atacantes começarem a correr. Quando 
recuperarem a posse de bola passam a 
atacar. 

6. Situação de 4x2+2, semelhante ao exercício 
anterior. 

7. 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. 

Retorno à calma Alongamentos   

Aptidão física 

Flexibilidade 

Os alunos realizam uma sequência de 
flexibilidade organizada com a duração 
aproximada de 5’ com ou sem música. 

a. Inspirar e estender; 
b. Flexão do tronco sobre a coxa; 
c. Afundo lateral; 
d. Afundo lateral com flexão lateral do 

tronco. 

 
Manter uma correta postura durante 
os alongamentos. 

Força 

Circuito de estafetas: 
10 Saltos a pés juntos 
10 Extensões de braços na bancada 
10 Afundos tricípete na bancada 

 Treinar força superior e inferior.  



18 
 

Turma 9ºA 

Auscultação aos professores/Observação de aulas 

A turma 9ºA pertence à professora N e é constituída por 26 alunos, dos quais 15 

raparigas e 11 rapazes. 

Esta turma é heterogénea, pelo que a maior parte dos alunos não apresenta um 

bom desempenho motor e competências nesta disciplina. 

Os grupos de nível para esta turma são os alunos B, G, J, M, M, R, T e M para o 

grupo 1 sendo alunos com grandes competências na maioria das matérias e nas 

matérias a desenvolver nesta miniunidade de ensino; os alunos B, C, I, L, M, B e F 

para o grupo 2, sendo que os quais apresentam um desempenho razoável nas 

diversas matérias e relativamente ao basquetebol apresentam bastantes 

competências; por último, os alunos A, A, A, C e D, F, G, M e M para o grupo 3 sendo 

os alunos que têm mais dificuldade nesta disciplina.  

Particularmente, a aluna A apresenta poucas competências e a aluna J tem o 

dedo partido e não pode realizar aulas neste momento. 

As matérias propostas pela professora responsável para esta semana são a 

corrida de estafetas, futebol e basquetebol, e a turma encontra-se no espaço exterior 

2. Na aula de 45’ de dia 04/02 e nos primeiros 45’ da aula de dia 07/02, caso as 

condições climatéricas sejam adversas, a turma terá uma aula teórica sobre 

conhecimentos ou irá para a ludoteca caso não haja salas disponíveis. 

Relativamente às aulas observadas, noto que a turma revela bastante autonomia 

nas tarefas e mantém-se empenhada nas mesmas. Apenas o aluno F tem um 

comportamento pouco adequado.  
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Miniunidade de ensino 

MINIUNIDADE DE ENSINO TURMA 9ºA (24 alunos) 

            
Situações de aprendizagem 

Parte de aula Matérias Situações de aprendizagem Organização Visual - Desenho Objetivos Específicos 
Estratégias e medidas 

organizativas 

Aquecimento 
Corrida contínua 
Mobilização articular 

  

Grupos: Homogéneos. 
 
Material, montagem e 
arrumação do material: A 
professora escolhe os 
alunos que arrumam e 
montam o material. Os 
outros aguardam juntos. 
Bolas 
Pinos 
Testemunhos 
Coletes 
 
Estilo de ensino: Tarefa e 
comando 
 

Parte 
fundamental 

Basquetebol 
(2ª e 5ªfeira no 
espaço 2) 

Situação de jogo 4x4x4. A equipa com posse de bola, 
após finalizar ou perder a bola mantêm-se nesse meio 
campo, enquanto a equipa que recuperou a posse de bola 
vai jogar contra uma 3ª equipa que se encontra no outro 
meio campo, e assim sucessivamente. 

 

Após receção enquadra-se 
ofensivamente; 
 
No ataque: 
- Desmarca-se; 
- Corta para o cesto; 
- Faz o aclaramento. 

Futebol 
(2ª e 5ªfeira no 
espaço 2) 

Situação de 3x3 

 

Desmarcação; 
Aumentar nº de deslocamentos para 
manter a posse bola; 
Maior contacto com a bola; 
Diminuir o tempo de tomada de decisão. 

Voleibol 
(2ª e 5ªfeira no 
espaço 2) 

Situação de jogo 3x3  
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. 

 

Passe alto em toque de dedos, 
Manchete, 
Deslocamentos 
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Estafetas 
(5ªfeira nos 2ºs 45’ 
no espaço 
atletismo e voleibol 
– Trocar C) 

7. Realizar jogos de perseguição, onde o aluno só 
pode fugir depois de o colega que está a apanhar 
passar por determinada marca no chão. 

8. Efetua uma corrida de estafetas a pares com a 
técnica de vela, primeiro em corrida lento e depois 
mais rápido. 

9. Efetua a volta completa à pista de estafetas, 
realizando a transmissão do testemunho na zona 
correta, em grupos de 4. 

Jogos de perseguição 

 
Percurso estafetas 

 

Recebe o testemunho, na zona de 
transmissão, com controlo visual. 
Utiliza a técnica descendente. 

Retorno à calma Alongamentos   

Aptidão física 

Flexibilidade 

Os alunos realizam uma sequência de flexibilidade: 
a. Inspirar e estender; 
b. Flexão do tronco sobre a coxa; 
c. Prancha ventral; 
d. Cobra; 
e. Afundo frontal; 
f. Afundo lateral; 
g. Afundo lateral com flexão lateral do tronco. 

 
Manter uma correta postura durante os 
alongamentos. 

Força 
10 Extensões de braços 
10 Abdominais 

 Treinar força superior e média.  
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Objetivos de formação 

Esta semana tem o objetivo de proporcionar aos estagiários a possibilidade de 

vivenciar uma semana de um professor a tempo inteiro (20h), usufruindo desta 

experiência gratificante no sentido de melhorar a sua qualidade de lecionação. 

Os objetivos de formação deste projeto centram-se no trabalho de grupo que é 

necessário desenvolver com os professores responsáveis da turma, conhecer o modo 

como os mesmos trabalham e as suas turmas. 

Relativamente aos alunos, um dos objetivos deste projeto é contactar com um 

maior número de alunos de idades variadas e experienciar a condução de ensino, 

abordagem às matérias, progressões e organização da aula com estes diferentes 

níveis de aprendizagem. 

Relativamente à qualidade da lecionação, um dos objetivos é ensinar aos 

alunos novas aprendizagens, procurando que estes evoluam, respeitem a instrução 

fornecida pelo professor e o seu feedback, assim como todos as outras componentes, 

com vista a manter um clima de aula positivo e favorável à aprendizagem. 

Por outro lado, um dos objetivos passa por proporcionar aos alunos 

experiências agradáveis e motivantes, onde possam desenvolver o gosto pela 

disciplina e atividade física, realizando um transfer da mesma para a vida futura no seu 

dia-a-dia. 

Por último, pretendo garantir nas minhas aulas um elevado entusiasmo nos 

alunos, um clima de confiança no meu trabalho procedendo a ajustes nas situações de 

aprendizagem sempre que necessário, manifestando para além de profissionalismo 

alguma criatividade ao longo da semana. 


