
 

Escola 2,3 de Alfornelos 

ANO LECTIVO 2012/2013 

Professora Estagiária: Núria Batista Local: E2 (Atletismo+Basquetebol) 

Data: 24/09/2012 Turma: 7ºC 

Duração da sessão: 45+45’ Nº alunos: 19 

            

AULA Nº4 e Nº5 

            

Função didática Material 

Avaliação inicial de atletismo no salto em comprimento, corrida de estafetas e corrida de barreiras. 

 
Pinos, barreiras, 

testemunhos. 

            

Situações de aprendizagem 

Descrição do Exercício 
Variantes / Condicionantes 

Objetivos Específicos 
Critérios de Êxito 

Organização Visual - Desenho 
Medidas 

organizativas 
Tempo 
parcial 

Tempo 
total 

Instrução inicial 
Explicação dos objetivos da 
aula e as matérias que vão 
realizar. 

  10’ 10’ 

  
Descrição: Mobilização geral. Corrida a rodar braços 
à frente e atrás, e alternado, abertura e fecho dos 
braços, roda o tronco. Mobilização do pescoço, 
pulsos e tornozelos, e bacia. Fazer skipping baixo, 
skipping alto, tic-tic curto e longo, multisaltos, um-
dois-três, corrida lateral cruzada, apanha flores. 
 
Espaço: Zona delimitada por pinos 
 

   

Objetivos: Aquecimento 

 

  
10’  20’ 

  
Descrição: Jogo da perseguição - Ao estímulo de 
palmas, cores ou números, o aluno que parte mais à 
frente tem de fugir de quem parte mais atrás e que 
está a apanhar. Trocam o aluno que está a fugir e o 
aluno que está a apanhar. 
 
Progressão: Durante a espera do estímulo os alunos 
realizam abdominais, flexões e saltos de galo. 
 
Espaço: Zona delimitada por pinos 
 

   

Objetivos: Introdução à 

corrida de velocidade. 

Treino do tempo de reação. 

Aptidão física. 

 

Grupos de dois, com 
seis alunos a realizar 
em simultâneo 
 

10’ 30’ 

Pausa para beber água    2’ 32’ 

Instrução e demonstração 
Objetivos: Explicação dos 

exercícios das 3 estações 
 

Utilização dos alunos 
como agentes de 
ensino 

5’ 37’ 

ESTAÇÃO 1 – LANÇAMENTO DO PESO 
 
Descrição: Incidência na fase do arremesso 
 
Espaço: Caixa de saltos 

Objetivos: Segurar o peso 

com a parte superior dos 

dedos. Posicionar o peso 

junto ao pescoço. Rodar e 

avançar a bacia. Empurrar o 

engenho para a frente e 

para cima. Manter o 

cotovelo afastado do tronco. 

 

Grupos de 7, 6 e 6 
alunos. 

12’ 49’ 

 
ESTAÇÃO 2 – CORRIDA DE BARREIRAS 
 
Descrição: Transposição de 3 barreiras. 
 
Progressão: 1. Inicialmente aferir a distância entre 
barreiras e escolher a pista com a melhor distância 
entre barreiras. 
2. Perna de ataque 
Os alunos passam pela barreira apenas com a perna 

Objetivos: Atacar a barreira 

com elevação do joelho e 

extensão da perna de 

ataque. Apoia o terço 

anterior do pé. Trajetória 

rasante sem desacelerar. 

 
 
 
 

 
 
 

Grupos de 7, 6 e 6 
alunos. 

12’ 61’ 



 

de ataque. Este exercício tem como objetivo verificar 
a posição da perna de ataque. 
3. Perna de recuperação 
Os alunos passam pela barreira apenas com a perna 
de recuperação paralela ao chão. Este exercício tem 
como objetivo verificar a posição da perna de 
recuperação. 
 
Espaço: Pista de atletismo com pinos e barreiras 
 

 
 
 
 

 

 
ESTAÇÃO 3 – CORRIDA DE ESTAFETAS 
 
Descrição: Passagem do testemunho ao colega com 
a técnica descendente. 
 
Progressão: Inicialmente em fila e com distância de 
1metro entre alunos realizar a transmissão do 
testemunho para o aluno da frente em corrida 
constante com baixa velocidade. O aluno da frente 
deixa o testemunho no chão para o aluno de trás o 
apanhar e iniciar novamente o exercício. 
 
Espaço: Pista de atletismo 
 

Objetivos: Receber o 

testemunho na zona de 

transmissão, sem 

desaceleração e sem 

contacto visual.  

Grupos de 7, 6 e 6 
alunos. 

12’ 73’ 

Alongamento: Quadricípite, gémeos, adutores, 
glúteos, posteriores da coxa, bicípete, tricípete, 
grande dorsal. 

Objetivos: Retorno à calma   5’ 78’ 

Questionamento 

Objetivos: Perceber o nível 

de conhecimentos dos 

alunos quanto aos aspetos 

abordados ao longo da aula. 

 

Questionar 3 alunos 
com 3 perguntas 
sobre cada uma das 
matérias abordadas. 

2’ 80’ 


