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Introdução 

 

 O presente documento (PAT) resulta de uma primeira etapa já concretizada, 

a AI, e tem, como principal finalidade, orientar todo o processo de ensino-

aprendizagem ao longo do ano letivo pelo qual o professor e os alunos da turma 10º 

LH1 (Línguas e Humanidades) irão passar. Desta forma, e por aqui serem explícitas 

as características da turma, bem como os resultado da primeira etapa, este 

planeamento poderá servir de guia a qualquer professor que, por uma qualquer 

razão, tenha que intervir junto da turma. Trata-se de um documento orientador 

referente ao que a turma é, projetando aquilo que se pretende que a turma possa 

ser no final do ano. 

 Tendo em conta as características dos alunos, suas competências adquiridas 

até então, seus ritmos de aprendizagem, entre outro fatores, será estruturado um 

plano de trabalho a desenvolver, plano esse que se encontra dividido em três 

etapas. Assim, a primeira dessas etapas corresponderá ao período compreendido 

entre o fim da AI e o término do primeiro período, a segunda etapa corresponderá ao 

segundo período letivo e a terceira corresponderá ao terceiro período letivo. 

 Pelo facto de se tratar de um planeamento que envolve muitas variáveis em 

constante mudança, importa destacar que não se trata de um documento a seguir 

de forma rígida, uma vez que o mesmo é passível de alterações e adaptações que 

respondam à evolução dos alunos ao longo do ano. Será por isso de esperar que 

este planeamento inicial sofra alterações, especialmente a partir dos balanços 

realizados no término de cada uma das etapas que se seguem. 

 Este planeamento iniciar-se-á, então, por uma caracterização dos recursos 

disponíveis, quer materiais, quer temporais, envolvendo as rotações de espaços 

(roulement) de que a turma dispõe. Seguir-se-á uma breve caracterização da turma, 

baseada nas informações recolhidas durante o período de AI, sendo também 

apresentado um balanço desta primeira etapa onde são destacadas as matérias 

prioritárias, os grupos de nível constituídos até então, bem como os diagnósticos e 

prognósticos nas diferentes matérias para os diferentes grupos. Apresenta-se de 

seguida uma caracterização das etapas e o planeamento para cada uma dessas 

etapas, onde são identificadas as competências a desenvolver ao longo das 

mesmas. Por fim, são destacados os objetivos/linhas orientadoras planeados no que 

toca à avaliação, assim como no que se refere aos estilos de ensino a utilizar 

durante o ano letivo. 
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Caracterização dos recursos (espaciais, materiais e 

temporais) 

 

 O PAT trata-se de um documento que visa orientar todas as atividades 

pedagógicas de Educação Física que envolvam a turma 10º LH1. Como tal, importa 

destacar os recursos de que se dispõe para as aulas da referida turma. 

 No que toca aos recursos espaciais, a escola dispõe de quatro espaços onde 

as aulas podem decorrer, sendo eles o pavilhão (espaço sempre dividido em duas 

metades), o espaço exterior e o ginásio. Seguidamente, apresentam-se os espaços, 

suas características e funcionalidade no que toca à lecionação das diferentes 

matérias. 

 

Pavilhão gimnodesportivo 

(P1 e P2) 
Espaço exterior  Ginásio 

   

Campo de jogos dividido em 

“L” 
Campo de jogos Colchões 

Sala de aula Pista de atletismo (40m) 

Boque, minitrampolim, 

trampolim reuther, barra fixa, 

argolas, trave, paralelas, 

colchões de queda, colchões 

ginástica verdes e azuis, 

plinto madeira, plinto esponja, 

bancos suecos 

Balneários (masc. e fem.) Caixa de saltos (mau estado) Espaldares 

Bancadas Bancadas  
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Sala professores de Ed. Física 

com dois balneários (masc. e 

fem.)  

Arrecadação com materiais 

para as aulas de EF e DE 

Tabela 1 - Espaços disponíveis 

 

Matérias P1 P2 Ext. Gin. 

Andebol     

Basquetebol     

Futebol     

Voleibol     

Ginástica de solo     

Ginástica de aparelhos     

Ginástica acrobática     

Atletismo     

Ténis     

Dança     

Orientação     

Condição física     

Tabela 2 - Matérias por espaço 

 

Relativamente aos recursos materiais, a escola dispõe, em quantidade 

suficiente, dos materiais necessários para a lecionação de todas as matérias que se 

irá abordar neste ano letivo com a turma 10º LH1. Ainda que algum material possa 

estar em condições menos aceitáveis de utilização, a grande maioria é material 

relativamente novo, encontrando-se em perfeito estado de utilização. 

Quanto aos recursos temporais, importa salientar que a turma 10º LH1, 

tratando-se de uma turma de ensino secundário, dispõe de quatro  tempos letivos, 

agrupados em dois blocos de noventa minutos. O primeiro destes blocos encontra-

se à segunda-feira no horário 15:15 – 16:45 e o segundo encontra-se à quinta-feira 

no horário 17:00 – 18:30. Importa referir, ainda, que o GDEF acordou que nas aulas 

da disciplina, os alunos terão sempre direito a cinco minutos iniciais para equipar e a 

dez minutos finais para a higiene. Assim, o tempo de aula fica reduzido a cerca de 

setenta e cinco minutos. 
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Ainda no que aos recursos temporais diz respeito, importa destacar que na 

EBSGB, acordado pelo GDEF, a rotação dos espaços (roulement) efetua-se de duas 

em duas semanas, estando todo o planeamento de rotações sintetizado na tabela 

que se segue. 

 

ROTAÇÃO

1 P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN

2 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1

3 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2

4 GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT

13.30/14.15

14.15/15.00 P A F D P A F D

15.15/16.00 8º3 8º7 11ºA V1 8º2 2ºP T A 8º5

16.00/16.45 8º4 8º1 11ºSE1 8º6 2ºP T I 9º1

17.00/17.45 11ºA V1

17.45/18.30 11ºSE1

18.30/19.15

19.15/20.00

BALNEÁRIOS

12ºLH 2

11ºC T 21ºP T C10ºA V111ºC T 1

10ºA V1

12ºT D

9º4

12ºSE110ºLH 3

7º2

7º1

7º3

7º6

Vo lei Vo lei

8º7

António Garcia

8º2

           Luis Bentes Zé Pedro

10ºC T 1

Ana Sofia Cláudia Vaz

Patricia

Vo lei10ºC T 211ºC T 2 8º3EC

11ºLH 2 10ºC T 28º5

12ºC T 1

12ºLH 29º29º5

3ºP T I

G

7º3 9º4

5º2

3ºP T G

9º2

9º3

12ºSE1

5º1

7º5

Joaquim Inácio Fernando 

7º5

10ºC T 1

9º1

11ºLH 1

10ºLH 2

9º5

12ºT D

5º5

5º6

5º3

5º4

Brígida Reis

A B A BA B

Cristina M. João Vale

11.45/12.30
2º 

A A E
7º2

10ºLH 312ºLH 15º5

12.30/13.15

A B A B

2ºEI

8º110ºSE1

10ºLH 1

5º6

7º4

7º1

10ºSE111ºC T 1

09.00/09.45

1ºP T A

S

5º3

10.00/10.45

12ºLH 1

10.45/11.30
5º1

1ºP T G

D

12ºC T 1

1ºP T IG 12ºA V1 5º4

08.15/09.00

5º2 9º3 7º6

12ºC T 2 12ºA V1

4º FEIRA 5º FEIRA

27/5 a 7/6

7º4 8º6

12ºC T 2

2ºP T G

D

2ºP T G

11ºLH 2

11ºLH 110ºLH 110ºLH 28º4

ROTAÇÃO DOS ESPAÇOS

ANO LECTIVO 2012/2013

ROTAÇÃO 1 ROTAÇÃO 2 ROTAÇÃO 3 ROTAÇÃO 4

14/09 a 5/10 8/10 a 19/10 22/10 a 2/11

6º FEIRA

5/11 a 16/11

19/11 a 30/11 3/12 a 14/12 3/1 a 18/1 21/1 a 1/2

4/2 a 22/2 25/2 a 15/3 1/4 a 12/4 15/4 a 28/4

29/4 a 10/5 13/5 a 24/5

2º FEIRA 3º FEIRA

 

Tabela 3 - Rotações (roulement) 
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Caracterização da turma 

 

 A turma LH1 do 10º ano da EBSGB é composta, na sua totalidade, por 

dezanove alunos, dos quais dezoito estão inscritos na disciplina de EF. Destaco, 

deste modo, que a caracterização que se segue englobará, no que toca a dados 

referentes à turma, suas famílias e seus encarregados de educação, os dezanove 

alunos, uma vez que os referidos dados foram obtidos a partir de uma análise 

elaborada em conjunto com a professora DT. Uma vez que apenas um dos alunos 

não se encontra inscrito na disciplina de EF, considera-se que a inclusão do mesmo 

não desvirtuará os dados no que toca à disciplina de EF. 

O grupo de dezoito alunos que estão inscritos em EF é então composto por 

doze raparigas e seis rapazes, estando a média de idades da turma fixada nos 

quinze anos. A tabela seguinte sintetiza a caracterização da turma a partir das 

idades dos alunos. 

Caracterização por idades 

Género Número de alunos Idades (mínimo/máximo) Média de idades 

Feminino 12 14/17 15,4 

Masculino 6 14/16 15,3 

Total 18 14/17 15,4 

Tabela 4 - Caracterização por idades 

 

 Na turma, não existem alunos repetentes na área de Línguas e 

Humanidades na EBSGB, contudo, existem quatro alunos repetentes no 10º ano de 

escolaridade, provenientes de outras áreas de estudos ou de outras escolas. De 

destacar, ainda, que esta se trata de uma turma composta por nove alunos que já 

ficaram retidos pelo menos uma vez num dos anos de escolaridade anteriores. Para 

além dos alunos repetentes, destaca-se a existência de dois alunos com NEE, o 

Domingos Mendes e da Vanessa Valadares. No caso do Domingos, o aluno 

apresenta dificuldades visuais, estando limitado em algumas tarefas, especialmente 

no que toca a leitura de documentos. Relativamente à disciplina de EF, o Domingos 

não apresenta limitações a salientar, fazendo-se apenas nota a alguma dificuldade 

de visão de linhas com pouco contraste no solo ou em situações em que necessite 

de olhar para locais de proveniência de luz intensa (por exemplo, dentro do pavilhão, 

tem alguma dificuldade quando necessita de olhar para o teto, devido à presença 

dos candeeiros com luzes potentes). Para além da limitação da visão, o aluno é 
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portador de hepatite b crónica, aspeto a ser considerado de forma constante, 

especialmente se o aluno se cortar ou se se ferir, podendo colocar os colegas e os 

demais em risco. No caso da Vanessa, a aluna apresenta um problema de dislexia 

que em nada a limita nas aulas de EF. 

 A turma apresenta-se com um número elevado (13) de alunos provenientes 

de outras escolas. Assim, e pelo facto de apenas seis alunos terem frequentado a 

EBSGB, não sendo todos oriundos da mesma turma no ano letivo anterior, é 

possível afirmar que se trata de uma turma completamente nova, onde os alunos se 

encontram, ainda, em processo de conhecimento. Contudo, verificou-se, até ao 

momento, a existência de vários grupos dentro da turma, ainda que no geral todos 

os alunos pareçam integrados e bem aceites pelos colegas. Importa igualmente 

referir que como delegado e subdelegado foram eleitos os alunos Renaldo Monteiro 

e Miguel Ramos (aluno não inscrito a EF), respetivamente. 

 Outro fator a salientar prende-se com o nível de empenho que os alunos 

demonstraram até agora nas tarefas propostas as diferentes matérias. No geral, a 

turma mostra-se pouco empenhada em quase todas as matérias, excetuando alguns 

alunos, especialmente no grupo dos rapazes. Relativamente à falta de empenho, 

destacam-se, sobretudo, os alunos Diogo Serra, Cláudia Pires, Jessica Matos, Mara 

Boleta, Carolina Santos e Vanessa Valadares. 

 No que a problemas de saúde diz respeito, a aluna Ana Barradas indicou 

sofrer de uma lesão no ombro. Contudo, quando questionada, a mesma indicou que, 

embora em certos momentos possa sentir alguma dor, se trata de uma lesão 

controlada, pelo que não a limita na prática de AF. A aluna Jessica Matos sofre de 

anemia, aspeto que poderá limitar a aluna pontualmente na prática de AF mas que, 

no entanto, não impossibilita a aluna de realizar as aulas. A mesma aluna apresenta, 

também, problemas de coluna que a limitam em matérias como a ginástica, onde 

não poderá realizar certos elementos (cambalhotas, por exemplo). Como referido 

anteriormente, o aluno Domingos Mendes apresenta hepatite b crónica e visão 

reduzida, sendo este último problema que limita, em parte, o aluno em determinadas 

situações (descrito anteriormente). 

 Para o auxílio da caracterização da turma, os alunos preencheram um 

questionário (anexo 1) na primeira aula do ano letivo, questionário esse que envolvia 

questões relacionadas com a vida escolar, saúde e higiene, atividade física, tempos 

livres, lesões desportivas e alimentação. A partir da análise dos questionários 

destaca-se que, dos dezoito alunos, apenas dois demonstraram não gostar da 

disciplina de EF, casos da Carolina Santos e Mara Boleta, sendo que sete alunos 

responderam ter a disciplina como uma das que compõem o leque de preferências, 
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casos da Ana Barradas, André Gomes, Diogo Serra, Domingos Mendes, José Alves, 

Liudemila Rosa e Pascoalina Mendes. Outro aspeto importante a destacar prende-

se com a prática de modalidades desportivas fora da escola, onde apenas dois 

alunos revelaram estar inseridos. 

Atividade Desportiva (extra curricular) 

Aluno Modalidade praticada Há quanto tempo pratica 

André Gomes Basquetebol 3 anos 

Mara Boleta Equitação 3 anos 

Tabela 5 - Atividade extra curricular 

 

Relativamente à prática de AF não organizada/federada fora da escola, nove 

alunos responderam afirmativamente, sendo o grupo composto pelos alunos André 

Gomes, Diogo Serra, Eliane Fernandes, José Alves, Liudemila Rosa, Mara Boleta, 

Maria Cruz, Pascoalina Mendes e Renata Pedro. 

 

 

Balanço 1ª etapa – Avaliação Inicial 
 

 Pelo facto de este documento se tratar de um planeamento anual com base 

numa avaliação inicial correspondente à primeira etapa do ano letivo, importa 

destacar, neste ponto, quais as informações recolhidas sobre a turma, bem como as 

conclusões a que se chegou a partir desses dados. Como tal, serão apresentados 

os grupos de nível em cada matéria, seus diagnósticos e prognósticos, serão 

identificadas as matérias prioritárias, bem como as razões para a seleção das 

mesmas, serão identificados os alunos com maiores e menores dificuldades em EF, 

entre outras considerações. Serão ainda apresentados os resultados da avaliação 

da aptidão física. 

 Em primeiro lugar, destaca-se o facto de os níveis utilizados para classificar 

os alunos no diagnóstico das AFD serem: 

 NI – Não introdutório; 

 PI – Parte do nível introdutório; 

 I – Nível introdutório; 

 PE – Parte do nível elementar; 

 E – Nível elementar. 

No que concerne à AF, os alunos foram classificados como estando dentro ou 

fora da ZSAF. 
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Diagnóstico e prognóstico 

 Tendo como linha de partida os dados recolhidos na AI, foi elaborada a tabela seguinte que sintetiza os diagnósticos e respetivos 

prognósticos para cada grupo nas diferentes matérias a abordar ao longo do ano letivo. 

MATÉRIAS  

10º LH1 10º Ano 10º LH1 

Diagnóstico  

PNEF 

Prognóstico 

Grupo            
Nível Superior 

Grupo            
Nível Médio 

Grupo            
Nível Inferior 

Grupo            
Nível Superior 

Grupo            
Nível Médio 

Grupo            
Nível Inferior 

Futebol E PI NI PA PA PE I 

Voleibol I PI NI PA PE PE I 

Basquetebol PE PI NI PA PE PI PI 

Andebol PE PI   E PE PI   

Atletismo PE PI   PA E PE   

Ginástica 
Solo 

PE I PI PA E PE I 

Ginástica 
Aparelhos 

PI PI PI PA PE PI PI 

Ginástica 
Acrobática 

NI I PI 

Ténis  NI I I 

Orientação NI I I 

Dança NI I I 

Tabela 6 - Diagnóstico e prognóstico
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Em primeiro lugar, importa mencionar que o prognóstico efetuado tem como 

fundamento o PNEF do ensino secundário, mais concretamente, os níveis a atingir 

no término do décimo ano. Contudo, como é possível verificar na tabela acima, os 

prognósticos para quase todas as matérias distam do nível de referência do PNEF, 

uma vez que são prognósticos efetuados tendo em conta, principalmente, o nível em 

que os alunos se encontram e a capacidade de evolução e assimulação de 

conteúdos que os mesmos demonstraram. Tratando-se de uma turma que 

apresenta, à exceção de alguns alunos, especialmente no grupo dos rapazes, pouco 

empenho, é de prever que o tempo destinado à aprendizagem dos conteúdos seja 

prolongado. 

Relativamente às matérias ginástica acrobática, ténis, dança e orientação, foi 

acordado pelo GDEF que, para o início do ensino secundário, o diagnóstico é NI 

(são matérias não contempladas na AI também por decisão do GDEF) e o 

prognóstico é ter o nível I concluído, ou seja, partindo do pressuposto que os alunos 

se encontram sem conhecimentos nas matérias, o objetivo é que toa a turma atinja o 

nível introdutório completo no final do ano. Contudo, para a matéria de ginástica 

acrobática o nível de prognóstico encontra-se em PI, uma vez que o nível I é 

relativamente extenso e, tendo em conta as dificuldades que a turma apresenta 

principalmente na ginástica de solo, é previsível que não seja viável um prognóstico 

que envolva o nível I completo. Ainda no que respeita a estas matérias, à 

semelhança do que foi destacado no balanço da primeira etapa, refere-se que, ainda 

que seja necessário seguir as decisões e indicações do GDEF, as referidas matérias 

deveriam constar do PAI e serem avaliadas na AI, uma vez que, dado este ser um 

ano de início de ciclo e muitos alunos derivarem de outras escolas, é impossível 

afirmar que todos os alunos terão, neste 10º ano, o primeiro contacto com as 

matérias (diagnóstico NI para todos). Outro fator que corrobora esta opinião prende-

se com a possibilidade de os alunos terem adquirido competências nas matérias de 

forma autónoma ou em atividades extra escola (clubes desportivos, por exemplo). 

Outro aspeto que se salienta prende-se com o facto de em diversas 

matérias, alguns grupos terem um diagnóstico e um prognóstico idênticos 

(diagnóstico PE a andebol e prognóstico PE, por exemplo). Tal facto deve-se à 

extensão dos conteúdos relativos ao nível em questão e às capacidades que os 

alunos evidenciaram durante a AI, pelo que se prevê que, tendo em conta que o 

número de conteúdos e o seu grau de dificuldade são elevados, seja pouco viável 

um prognóstico que envolva o nível acima ou parte do mesmo. 
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Matérias prioritárias 

 Tal como mencionado no balanço da primeira etapa, as matérias prioritárias 

na turma 10º LH1 são voleibol, futebol, basquetebol, ginástica de solo e ginástica de 

aparelhos. O quadro seguinte sintetiza as matérias prioritárias e os grupos de nível 

para os quais existe essa prioridade. 

Matérias Prioritárias 

Matérias Grupos 

Voleibol Todos os grupos 

Futebol Grupo Nível Médio + 

Grupo Nível Inferior 

Basquetebol Grupo Nível Médio + 

Grupo Nível Inferior 

Ginástica Solo Grupo Nível Médio + 

Grupo Nível Inferior 

Ginástica Aparelhos Grupo Nível Médio + 

Grupo Nível Inferior 

Tabela 7 - Matérias prioritárias 

Grupos de nível por matéria 

 Neste ponto são apresentados os grupos de nível para cada matéria 

formados durante a AI. A tabela seguinte sintetiza, então, a constituição dos grupos. 

Constituição Grupos 

Matérias 
Grupo Nível 

Superior 
Grupo Nível Médio Grupo Nível 

Inferior 

Futebol 

- André Gomes 
- Domingos Mendes 
- Diogo Serra 
- José Alves 
- Renaldo Monteiro 

- Catarina Costa 
- Cláudia Pires 
- Eliane Fernandes 
- Liudemila Rosa 
- Pascoalina Mendes 
- Renata Pedro 

 

 

 

 

 

 

Restantes Voleibol 

- André Gomes 
- José Alves 
- Diogo Serra 
- Kayque Santos 
- Domingos Mendes 

- Pascoalina Mendes 
- Ana Barradas 
- Maria Cruz 
- Eliane Fernandes 
- Renata Pedro 

Basquetebol 

- André Gomes 
- Renaldo Monteiro 
- Domingos Mendes 
- José Alves 
- Diogo Serra 
- Liudemila Rosa 
- Kayque Santos 

- Renata Pedro 
- Catarina Costa 
- Cláudia Pires 
- Pascoalina Mendes 
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Andebol 

- André Gomes 
- Diogo Serra 
- José Alves 
- Kayque Santos 
- Domingos Mendes 

 

 

 

 

Restantes 

 

Atletismo 

- Domingos Mendes 
- André Gomes 
- Liudemila Rosa 
- Diogo Serra 
- Renaldo Monteiro 
- Kayque Santos 
- José Alves 

Ginástica 

Solo 

- André Gomes 
- Kayque Santos 
- Domingos Mendes 
- Renaldo Monteiro 
- Diogo Serra 
- José Alves 

- Ana Barradas 
- Eliane Fernandes 
- Pascoalina Mendes 
- Liudemila Rosa 

 

 

 

 

 

Restantes 

Ginástica 

Aparelhos 

- André Gomes 
- Liudemila Rosa 
- Kayque Santos 
- Domingos Mendes 
- Renaldo Monteiro 
- Diogo Serra 
- José Alves 

- Renata Pedro 
- Eliane Fernandes 
- Mara Boleta 
- Pascoalina Mendes 
- Catarina Costa 
- Cláudia Pires 

Ginástica 

Acrobática 

 

 

 

Sem resultados da 1ª etapa (AI) Orientação 

Ténis 

Dança 

Tabela 8 - Grupos por matéria 

 

 A divisão da turma em três grupos nasceu da necessidade de, durante a AI, 

organizar os alunos segundo o seu nível de competências em determinada matéria. 

Como é possível constatar, os grupos pouco variam entre matérias, sendo 

facilmente destacável quais os alunos que se mantêm sempre no grupo de nível 

superior e quais os que se mantêm no grupo inferior. No balanço da primeira etapa 

foi apresentada uma tabela síntese destes mesmos alunos referenciados pela 

positiva e pela negativa. Outro aspeto a mencionar prende-se com o facto de estes 

serem grupos heterogéneos, pelo que apresentam ritmos de trabalho, de 

desenvolvimento e de aprendizagem diferentes, sendo por isso necessária uma 

adaptação dos objetivos para que os alunos se mantenham sempre empenhados, 

não estando envolvidos em tarefas demasiado aliciantes, fora do seu alcance, ou 

demasiado simples e facilmente atingíveis. 
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Aptidão física 

 No que concerne à avaliação da aptidão física na AI, a mesma resumiu-se ao 

teste de vaivém, tendo sido o mesmo teste realizado até ao limite do esforço dos 

alunos e não apenas até ao atingir da ZSAF. Da realização do teste destaca-se o 

facto de a maior parte da turma ter atingido a ZSAF, à exceção dos alunos Ana 

Barradas, José Alves e Vanessa Valadares que ficaram aquém da marca mínima 

para serem integrados com os restantes colegas. De referir, ainda, que a aluna 

Jessica Matos não realizou este teste, sendo o único elemento da turma cujos dados 

não constam para análise. Deste modo, para os alunos que ficaram abaixo da 

ZSAF, será necessária uma atenção redobrada para a evolução da aptidão física. 

 

Divisão e caracterização das etapas 
 

Como forma de estruturação do presente ano letivo, o planeamento do 

trabalho a desenvolver com a turma envolve a necessidade de divisão dos objetivos 

por etapas. Deste modo, ano estará dividido em quatro etapas. A primeira destas 

etapas correspondeu à AI já realizada e da qual resultaram os dados que permitem 

a adequação dos objetivos às reias necessidades dos alunos da turma 10º LH1. A 

segunda etapa decorre entre a AI e o término do primeiro período, designando-se 

por desenvolvimento e aprendizagem. A terceira etapa decorrerá durante o segundo 

período do ano letivo e terá a designação de desenvolvimento e aplicação. Por fim, 

a quarta etapa decorrerá durante o terceiro período e terá a designação de revisão e 

consolidação. 

 Pelo facto de se tratar de um planeamento, os objetivos traçados para o ano 

letivo são passíveis de revisão e alteração, uma vez que o envolvimento de diversas 

variáveis em constante mudança pode e deve fazer alterar aquilo que inicialmente 

se estruturou. Ou seja, pelo facto de envolver diferentes variáveis (o tempo que os 

alunos levam a adquirir determinada competência, por exemplo), será necessário, 

ao longo do ano, com especial incidência no término de cada etapa, uma 

readaptação dos objetivos aos alunos e às circunstâncias. 

 Nos pontos que se seguem serão descritos os objetivos correspondentes a 

cada uma das restantes três etapas que compõem o ano letivo. 

 

2ª etapa – Aprendizagem e desenvolvimento 

  Desenvolver capacidades físicas condicionais e coordenativas dos alunos; 
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 Abordar matérias nas quais a turma tem maiores dificuldades (matérias 

prioritárias); 

 Aprendizagem de gestos técnicos das modalidades a lecionar; 

 Desenvolver avaliação formativa para reajustar possíveis aspetos que 

sofreram evolução; 

 Planear as unidades de ensino de forma coerente, dando continuidade ao 

PAT; 

 Elaborar o balanço de etapa para avaliar se os objetivos foram, ou não, 

cumpridos. 

 

3ª etapa – Desenvolvimento e aplicação 

 Continuar a desenvolver capacidades físicas dos alunos e a sua aplicação 

prática nas situações de aprendizagem; 

 Desenvolver habilidades motoras adquiridas na etapa anterior e corrigir 

eventuais erros; 

 Rever conteúdos abordados na etapa anterior; 

 Elaborar balanço de etapa, procurando verificar o grau de consecução dos 

objetivos pretendidos. 

 

4ª etapa – Desenvolvimento, revisão e consolidação 

 Identificar dificuldades e evoluções dos alunos durante o ano letivo, quer a 

nível geral da turma, quer a nível específico de cada aluno – avaliação; 

 Consolidar aprendizagens anteriores; 

 Elaborar balanço de etapa e do ano letivo para verificar se os objetivos 

pretendidos foram, ou não, alcançados; 

 Continuar a desenvolver capacidades físicas dos alunos e a sua aplicação 

prática nas situações de aprendizagem; 

 Aprendizagem de gestos técnicos das modalidades a lecionar; 

 

Nota, ainda, para o facto de a quarta e última etapa deste ano letivo incluir 

também a designação de desenvolvimento. Esta designação surge pelas 

características temporais da própria etapa, uma vez que o terceiro período deste 

ano letivo será tão extenso como o segundo, algo que não surge com frequência. 

Deste modo, não faria sentido que a última etapa, sendo tão extensa, apenas 

envolvesse consolidação e revisão de matérias, uma vez que, dado a sua dimensão 

em termos temporais, permite não só a revisão e consolidação de matérias, mas 



Plano Anual de Turma 10º LH1 – Miguel Martins 

Ano letivo 2012/13 

17 

também o desenvolvimento de algumas competências novas. Ou seja, no último 

período deste ano letivo, em algumas matérias, alguns grupos de nível ou mesmo a 

turma toda poderão iniciar novas aprendizagens, desde que as anteriores estejam 

consolidadas. Uma vez que a quantidade de aulas deste período será maior do que 

vem sendo em anos letivos anteriores, permite ir para além da revisão e 

consolidação das aprendizagens, como se se tratasse de um pequeno 

prolongamento da terceira etapa, ajustando o trabalho ao que costuma ser 

regularmente em anos letivos anteriores, com um terceiro período mais curto e uma 

etapa de desenvolvimento e aprendizagem mais longa. 
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Planeamento anual por etapas (tabela) 

 

MATÉRIAS 

 

2ª Etapa 

1ºPeríodo 

Grupo Nível 

Superior 

2ª Etapa 

1ºPeríodo 

Grupo Nível 

Médio 

2ª Etapa 

1ºPeríodo 

Grupo Nível 

Inferior 

3ª Etapa 

2ºPeríodo 

Grupo Nível 

Superior 

3ª Etapa 

2ºPeríodo 

Grupo Nível 

Médio 

3ª Etapa 

2ºPeríodo 

Grupo Nível 

Inferior 

4ª Etapa 

3ºPeríodo 

Grupo Nível 

Superior 

4ª Etapa 

3ºPeríodo 

Grupo Nível 

Médio 

4ª Etapa 

3ºPeríodo 

Grupo Nível 

Inferior 

Futebol E PI PI PA I I Consolidar PA PE Consolidar I 

Voleibol I PI PI PE I PI PE PE Consolidar I 

Basquetebol PE PI PI PE PI PI Consolidar PE PI PI 

Andebol PE PI  PE PI  PE PI  

Atletismo PE PE  PE PE  E PE  

Ginástica 

Solo 

PE PI PI PE I PI E PE I 

Ginástica 

Aparelhos 

PI PI PI I PI PI PE PI PI 

Ginástica 

Acrobática 

 PI PI 

Orientação  PI I 

Ténis PI I Consolidar I 

Dança PI I Consolidar I 

Tabela 9 - Planeamento anual por etapas
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Atividades físicas desportivas 

Relativamente ao planeamento anual por etapas, nas AFD, destaca-se o facto de 

as matérias de ginástica acrobática e orientação serem lecionadas apenas em dois 

períodos. Tal decisão nasce de uma opção do GDEF, tendo sido definido que o tempo 

para trabalhar estas duas matérias se resumia a dois períodos. Como tal, a escolha 

recai sobre os segundo e terceiro períodos, uma vez que neste primeiro será dado maior 

ênfase às matérias prioritárias e, também como fator de decisão, a matéria de 

orientação requer tempo atmosférico mais estável, facto que normalmente só acontece 

mais perto do término do segundo período e durante o terceiro. Já para as matérias de 

dança e ténis, a decisão do GDEF envolve a lecionação de ambas ao longo de todo o 

ano letivo, pelo que as mesmas se encontram planeadas para as três etapas restantes. 

Importa salientar, ainda, que embora as matérias de orientação, dança, ténis e 

ginástica acrobática não tenham sido contempladas durante o período da primeira etapa 

e não existam, como tal, informações relativamente ao nível dos alunos nestas matérias, 

as mesmas serão alvo de uma breve AI aquando da primeira abordagem, ajustando-se 

nessa altura os objetivos às necessidades/possibilidades dos alunos, caso assim seja 

necessário. 

 

Aptidão física 

 No que toca ao planeamento na área de aptidão física, o objetivo para por 

colocar toda a turma na ZSAF e manter a mesma nessa faixa até ao término do ano 

letivo. Como forma de trabalhar esta área, serão realizados, ao longo das aulas, 

exercícios de condição física semelhantes aos da bateria de testes do fitnessgram. Será 

ainda realizada uma primeira abordagem experimental ao conjunto de testes a avaliar 

no final do período, sendo esta abordagem experimental realizada antes da avaliação 

final da segunda etapa, funcionando como forma de possibilitar aos alunos um 

conhecimento sobre o que se pretende que os mesmos sejam capazes de realizar. 

 

Conhecimentos 

 Na área dos conhecimentos, os conteúdos serão transmitidos ao delegado de 

turma em formato de papel ainda durante do primeiro período para que os alunos 

possam tirar fotocópias e se possam preparar para o primeiro teste a realizar na última 

semana da etapa. Os conteúdos a transmitir aos alunos estão definidos pelo GDEF, 

assim como a forma de os avaliar. Serão realizados três testes iguais, um em cada 
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período do ano letivo. O primeiro desses testes será efetuado individualmente com 

consulta, o segundo será realizado a pares e sem qualquer tipo de consulta e, por fim, o 

terceiro será realizado individualmente e também sem qualquer tipo de consulta. A 

aplicação do mesmo teste nos três períodos prende-se com o objetivo de tentar que os 

alunos consigam aprender, pelo menos, o essencial relativamente à área dos conteúdos 

definidos para o décimo ano. 

 

Planeamento da 2ª etapa 

Planeamento 2ª Etapa 

Matérias 
Grupo Nível 

Superior 
Grupo Nível Médio Grupo Nível Inferior 

F
u

te
b

o
l 

E 

- Escolhe quando passar, 

rematar, driblar; 

- Marca adversário; 

- Competências de GR; 

PI 

- Desmarca-se; 

- Atitude defensiva qd equipa 

perde bola; 

- Regras: início, reinício, golo, 

canto, fora; 

PI 

- Recepção e controlo de bola; 

- Passe; 

- Desmarca-se. 

V
o

le
ib

o
l 

I 

- Grupo de 4 mantém a 

bola no ar, usando passe 

ou manchete, c/ trajetória 

alta; 

- Serve por baixo p/ esq. 

ou drt.; 

- Recebe (cima ou baixo), 

imprimindo à bola 

trajetória alta  agarrando-a 

em seguida; 

- Regras: transporte. 

PI 

- Recebe (cima ou baixo), 

imprimindo à bola trajetória alta  

agarrando-a em seguida; 

- Grupo de 4 mantém a bola no 

ar, usando passe ou manchete, 

c/ trajetória alta. 

PI 

- Recebe (cima ou baixo), 

imprimindo à bola trajetória alta  

agarrando-a em seguida; 

- Grupo de 4 mantém a bola no ar, 

usando passe ou manchete, c/ 

trajetória alta. 

B
a
s
q

u
e
te

b
o

l 

PE 

- Paragens e rotações 1 

apoio; 

- Drible de progressão c/ 

mudança de mão; 

- Desmarca-se e corta p/ o 

cesto; 

- Passa a um companheiro 

em posição + favorável; 

- Lançamento na passada; 

- Posição defensiva 

básica; 

- Drible de proteção. 

PI 

- Escolhe quando passar, 

lançar, driblar; 

- Desmarca-se; 

- Passe-recepção de peito e 

picado; 

- Lançamento parado. 

 

 

 

 

 

PI 

- Escolhe quando passar, lançar, 

driblar; 

- Desmarca-se; 

- Passe-recepção de peito e 

picado; 

- Lançamento parado. 
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A
n

d
e
b

o
l 

PE 

- Recepção-remate em 

salto; 

- Inicia rapida/ contra-

ataque; 

- Colabora na circulação 

de bola; 

- Remate em suspensão; 

- Intercepção; 

- Regras: início, reinício, 

dribles, passos, violações, 

conduta. 

PI 

- Escolhe quando passar, 

rematar, driblar; 

- Desmarca-se; 

- Remata em salto; 

- Atitude defensiva qd equipa 

perde bola; 

- Regras: início, reinício, 

dribles, passos, violações, 

conduta. 

 

A
tl

e
ti

s
m

o
 

PE 

- Lançar vortex (três 

passadas de balanço); 

- Corrida de 40 a 60m 

partida com três apoios; 

- 4x50m com testemunho; 

- Lança o peso 3 a 4kg, de 

costas com rotação do 

tronco sem balanços. 

PE 

- Lançar vortex (três passadas 

de balanço); 

- Corrida de 40 a 60m partida 

com três apoios; 

- 4x50m com testemunho. 

 

G
in

á
s
ti

c
a
 S

o
lo

 

PE 

- Sequência: C. frente p. 

afastadas; C. frente 

saltada; C. retaguarda p. 

afastadas; 

- Colabora nas ajudas; 

- Pino braços c/ ajuda 

seguido de c. à frente. 

PI 

- C. retaguarda; 

- Pino de cabeça; 

- P. flexibilidade -vela ou mãos 

no chão; 

- Sobe p/ pino no espaldar 

seguido de c. à frente. 

PI 

- C. retaguarda; 

- Pino de cabeça; 

- Avião; 

- P. flexibilidade -vela ou mãos no 

chão. 

G
in

á
s
ti

c
a
 A

p
a
re

lh
o

s
 

PI 

Plinto: 

- Cambalhota a frente no 

plinto longitudinal; 

 

Mini: 

- S. engrupado no mini; 

- S. c/ meia pirueta no 

mini; 

 

Trave: 

- Marcha frente e atrás 

olhar em frente; 

- Marcha frente e atrás 

olhar em frente, em bicos 

dos pés; 

- Salto a pés juntos;  

PI 

Boque: 

- S. entre mãos; 

 

Plinto: 

- Cambalhota a frente no plinto 

longitudinal; 

 

Mini: 

- S. engrupado no mini; 

- S. c/ meia pirueta no mini; 

 

Trave: 

- Marcha frente e atrás olhar 

em frente; 

- Marcha frente e atrás olhar 

em frente, em bicos dos pés; 

PI 

Boque: 

- S. eixo; 

- S. entre mãos; 

 

Mini: 

- S. em extensão; 

- S. c/ meia pirueta; 

 

Trave: 

- Marcha frente e atrás olhar em 

frente; 

- Marcha frente e atrás olhar em 

frente, em bicos dos pés; 

G
in

á
s
ti

c
a
 

A
c
ro

b
á
ti

c
a
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T
é
n

is
 

PI 

- Posição base; 

- Desloca-se c/ 

oportunidade; 

- Pegas e mudança de 

pega; 

- Direita c/ correção. 

PI 

- Posição base; 

- Desloca-se c/ oportunidade; 

- Pegas e mudança de pega; 

- Direita c/ correção. 

PI 

- Posição base; 

- Desloca-se c/ oportunidade; 

- Pegas e mudança de pega; 

- Direita c/ correção. 

O
ri

e
n

ta
ç
ã
o

  

 

 

 

 

 

 

D
a
n

ç
a

 

PI 

Aeróbica: 

- Marcha; 

- Corrida; 

- Step-touch; 

- Elevação do joelho; 

 

Chá-chá-chá: 

- Passo básico; 

- Promenades. 

PI 

Aeróbica: 

- Marcha; 

- Corrida; 

- Step-touch; 

- Elevação do joelho; 

 

Chá-chá-chá: 

- Passo básico; 

- Promenades. 

PI 

Aeróbica: 

- Marcha; 

- Corrida; 

- Step-touch; 

- Elevação do joelho; 

 

Chá-chá-chá: 

- Passo básico; 

- Promenades. 

Tabela 10 - Planeamento 2ª etapa 

 

Planeamento da 3ª etapa 

Planeamento 3ª Etapa 

Matérias Grupo Nível Superior Grupo Nível Médio Grupo Nível Inferior 

F
u

te
b

o
l 

PA 

- Devolve a bola p/ a frente 

do companheiro; 

- Passa rasteiro ou alto; 

- Pressiona; 

- Fecha linhas de passe; 

- Compensa posição; 

- Drible. 

I 

- Passe; 

- Desmarca-se; 

- Atitude defensiva qd 

equipa perde bola; 

- Regras: início, reinício, 

golo, canto, fora. 

I 

- Atitude defensiva qd equipa 

perde bola; 

- Recepção e controlo de bola; 

- Passe; 

- Desmarca-se; 

- Regras: início, reinício, golo, 

canto, fora. 

V
o

le
ib

o
l 

PE 

- Posiciona-se p/ 2º toque e 

passa alto p/ companheiro 

ou colocado p/ adversário; 

- Posiciona-se e finaliza em 

passe p/ espaço vazio; 

- Realiza c/ correção passe, 

manchete e s. baixo. 

I 

- Grupo de 4 mantém a 

bola no ar, usando passe 

ou manchete, c/ trajetória 

alta; 

- Serve por baixo p/ esq. 

ou drt.; 

- Regras: 2 toques, 

transporte. 

 

PI 

- Recebe (cima ou baixo), 

imprimindo à bola trajetória alta  

agarrando-a em seguida; 

- Grupo de 4 mantém a bola no 

ar, usando passe ou manchete, 

c/ trajetória alta. 
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B
a
s
q

u
e
te

b
o

l 
PE 

- Liberta-se do defensor p/ 

finalizar ou passar; 

- Ressalto ofensivo; 

- Dificulta drible, passe e 

lançamento; 

- Lançamento em salto. 

PI 

- Recebe a bola c/ as 2 

mãos e vira-se para o 

cesto; 

- Atitude defensiva qd 

equipa perde bola; 

- Lançamento parado. 

PI 

- Escolhe quando passar, lançar, 

driblar; 

- Desmarca-se; 

- Passe-recepção de peito e 

picado; 

- Lançamento parado. 

A
n

d
e
b

o
l 

PE 

- Remate em suspensão; 

- Intercepção; 

- Colabora na circulação de 

bola; 

- Desmarca-se rápida/ 

(ocupando racionalmente o 

campo); 

- Competências de GR; 

- Remate em apoio. 

 

PI 

- Desmarca-se; 

- Atitude defensiva qd 

equipa perde bola; 

- Tenta interceptar; 

- Competências de GR. 

 

A
tl

e
ti

s
m

o
 

PE 

- Salto em Comprimento - 

Voo na Passada; 

- Corrida de 50m com 

partida em 4 apoios; 

- Salto em Altura - Fosbury 

Flop. 

 

PE 

- Lança o peso 3 a 4kg, 

de costas com rotação 

do tronco sem balanços; 

- Salto em Comprimento 

- Voo na Passada; 

- Corrida de 50m com 

partida em 4 apoios. 

 

 

G
in

á
s
ti

c
a
 S

o
lo

 PE 

- Sequência: Pino de braços 

seguido de c. à frente; C. 

retaguarda p. juntas 

estendidas; Roda; P. 

flexibilidade – Ponte; 

- Rodada. 

I 

- Sobe p/ pino no 

espaldar seguido de c. à 

frente; 

- Sequência: C. frente 

engrupada; C. 

retaguarda; Pino de 

cabeça; Avião; P. 

flexibilidade -vela ou 

mãos no chão; 

Elementos de ligação, 

harmonia, fluidez. 

PI 

- C. retaguarda; 

- Pino de cabeça; 

- Sequência: C. frente 

engrupada; C. retaguarda; Pino 

de cabeça; Avião; P. flexibilidade 

-vela ou mãos no chão; 

Elementos de ligação, harmonia, 

fluidez. 
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G
in

á
s
ti

c
a
 A

p
a
re

lh
o

s
 

I 

Trave: 

- Marcha frente e atrás olhar 

em frente, em bicos dos 

pés; 

- Salto a pés juntos; 

- Meia volta c/ balanço 1 

perna; 

 

Barra: 

- Rolamento frente partindo 

de apoio ventral; 

- Balanço atrás e à frente c/ 

saída equilibrada 

retaguarda; 

- Balanços laterais c/ 

mudança sucessiva de 

pegas, percorrendo lateral/ 

a barra. 

PI 

Boque: 

- S. entre mãos; 

 

Plinto: 

- Cambalhota a frente no 

plinto longitudinal; 

 

Mini: 

- S. engrupado no mini; 

- S. c/ meia pirueta no 

mini; 

 

Trave: 

- Marcha frente e atrás 

olhar em frente; 

- Marcha frente e atrás 

olhar em frente, em bicos 

dos pés; 

- Meia volta c/ balanço 1 

perna; 

- Salto a pés juntos. 

PI 

Boque: 

- S. entre mãos; 

 

Mini: 

- S. c/ meia pirueta; 

- S. engrupado; 

 

Trave: 

- Marcha frente e atrás olhar em 

frente, em bicos dos pés; 

- Meia volta c/ balanço 1 perna; 

- Salto a pés juntos. 

G
in

á
s
ti

c
a
 A

c
ro

b
á
ti

c
a

 

PI 

- ; 

- ; 

- ; 

PI 

- ; 

- ; 

- ; 

PI 

- ; 

- ; 

- ; 

T
é
n

is
 

I 

- Esquerda c/ correção; 

- Coloca a bola ao alcance 

de 1 companheiro utilizando 

drt. e esq.. 

I 

- Esquerda c/ correção; 

- Coloca a bola ao 

alcance de 1 

companheiro utilizando 

drt. e esq.. 

I 

- Esquerda c/ correção; 

- Coloca a bola ao alcance de 1 

companheiro utilizando drt. e 

esq.. 

O
ri

e
n

ta
ç
ã
o

 

I 

- Identifica no percurso a 

simbologia básica; 

- Orienta o mapa; 

- Identifica sua localização 

no espaço envolvente e no 

mapa; 

- Identifica a melhor opção 

de percurso e utiliza-a; 

I 

- Identifica no percurso a 

simbologia básica; 

- Orienta o mapa; 

- Identifica sua 

localização no espaço 

envolvente e no mapa; 

- Identifica a melhor 

opção de percurso e 

utiliza-a; 

I 

- Identifica no percurso a 

simbologia básica; 

- Orienta o mapa; 

- Identifica sua localização no 

espaço envolvente e no mapa; 

- Identifica a melhor opção de 

percurso e utiliza-a; 
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D
a
n

ç
a

 
I 

Aeróbica: 

- Passo Cruzado; 

- Passo em V; 

- Combinação de passos 

básicos (segue professor); 

 

Chá-chá-chá: 

- Passo básico; 

- Promenades; 

- Volta à esq. e à dir. 

I 

Aeróbica: 

- Passo Cruzado; 

- Passo em V; 

- Combinação de passos 

básicos (segue 

professor); 

 

Chá-chá-chá: 

- Passo básico; 

- Promenades; 

- Volta à esq. e à dir. 

I 

Aeróbica: 

- Passo Cruzado; 

- Passo em V; 

- Combinação de passos básicos 

(segue professor); 

 

Chá-chá-chá: 

- Passo básico; 

- Promenades; 

- Volta à esq. e à dir. 

Tabela 11 - Planeamento 3ª etapa 

 

Planeamento da 4ª etapa 

Planeamento 4ª Etapa 

Matérias Grupo Nível Superior Grupo Nível Médio Grupo Nível Inferior 

F
u

te
b

o
l 

PA (consolidação) 

- Devolve a bola p/ a frente 

do companheiro; 

- Passa rasteiro ou alto; 

- Pressiona; 

- Fecha linhas de passe; 

- Compensa posição; 

- Drible. 

PE 

- Escolhe quando passar, 

rematar, driblar; 

- Marca adversário; 

- Competências de GR; 

- Remate. 

I (consolidação) 

- Atitude defensiva qd equipa 

perde bola; 

- Recepção e controlo de bola; 

- Passe; 

- Desmarca-se; 

- Regras: início, reinício, golo, 

canto, fora. 

V
o

le
ib

o
l 

PE 

- Realiza c/ correção passe, 

manchete e s. baixo; 

- Posiciona-se, recebe 

manchete ou passe 

(adapta), direcionando p/ 

passador; 

- Em exercício remata em 

salto; 

- Regras: violações, 4 

toques, rotação, pontuação, 

serviço. 

PE 

- Realiza c/ correção passe, 

manchete e s. baixo; 

- Posiciona-se p/ 2º toque e 

passa alto p/ companheiro 

ou colocado p/ adversário; 

- Posiciona-se e finaliza em 

passe p/ espaço vazio; 

- Regras: violações, 4 

toques, rotação, pontuação, 

serviço. 

I (consolidação) 

- Realiza c/ correção passe, 

manchete e s. baixo; 

- Serve por baixo p/ esq. ou 

drt.; 

- Regras: 2 toques, transporte. 
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B
a
s
q

u
e
te

b
o

l 
PE (consolidação) 

- Paragens e rotações 1 

apoio; 

- Drible de progressão c/ 

mudança de mão; 

- Desmarca-se e corta p/ o 

cesto; 

- Passa a um companheiro 

em posição + favorável; 

- Lançamento na passada; 

- Posição defensiva básica; 

- Drible de proteção; 

- Liberta-se do defensor p/ 

finalizar ou passar; 

- Ressalto ofensivo; 

- Dificulta drible, passe e 

lançamento; 

- Lançamento em salto. 

PI 

- Marca adversário direto; 

- Paragens e rotações 1 

apoio; 

- Participa no ressalto; 

- Regras: início, reinício, 

dribles, passos, fora, b. 

presa, faltas pessoais. 

 

PI 

- Recebe a bola c/ as 2 mãos e 

vira-se para o cesto; 

- Atitude defensiva qd equipa 

perde bola; 

- Paragens e rotações 1 apoio; 

- Regras: início, reinício, 

dribles, passos, fora, b. presa, 

faltas pessoais. 

A
n

d
e
b

o
l 

PE 

- Remate em suspensão; 

- Intercepção; 

- Colabora na circulação de 

bola; 

- Desmarca-se rápida/ 

(ocupando racionalmente o 

campo); 

- Remate em apoio; 

- Fintas, mudança de 

direção. 

PI 

- Impede ou dificulta a 

progressão adversário; 

- Passe-recepção em 

corrida; 

- Drible-remate em salto. 

 

A
tl

e
ti

s
m

o
 

E 

- Corrida de barreiras com 

partida em 4 apoios; 

- Lançar bola com pega 

correta. 

 

PE 

- Corrida de barreiras com 

partida em 4 apoios; 

- Salto em Altura - Fosbury 

Flop. 

 

G
in

á
s
ti

c
a
 S

o
lo

 

E 

- C. retaguarda c/ pino; 

- Sequência: Pino de braços 

seguido de c. à frente; C. 

retaguarda p. juntas 

estendidas; Roda; P. 

flexibilidade – Ponte; 

- Rodada. 

PE 

- C. frente p. afastadas; 

- C. frente saltada; 

- C. retaguarda p. afastadas. 

I 

- Sequência: C. frente 

engrupada; C. retaguarda; Pino 

de cabeça; Avião; P. 

flexibilidade -vela ou mãos no 

chão; Elementos de ligação, 

harmonia, fluidez; 

- Sobe p/ pino no espaldar 

seguido de c. à frente. 
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G
in

á
s
ti

c
a
 A

p
a
re

lh
o

s
 

PE 

Plinto: 

- S. eixo no plinto 

longitudinal; 

 

Mini: 

- Pirueta esq. e drt.; 

- Carpa pernas afastadas; 

 

Trave: 

- Avião. 

 

PI 

Trave: 

- Marcha frente e atrás olhar 

em frente; 

- Marcha frente e atrás olhar 

em frente, em bicos dos 

pés; 

- Meia volta c/ balanço 1 

perna; 

- Salto a pés juntos; 

 

Barra: 

- Rolamento frente partindo 

de apoio ventral; 

- Balanço atrás e à frente c/ 

saída equilibrada 

retaguarda; 

- Balanços laterais c/ 

mudança sucessiva de 

pegas, percorrendo lateral/ 

a barra. 

PI 

Plinto: 

- Cambalhota à frente no plinto 

longitudinal; 

 

Mini: 

- S. engrupado; 

 

Trave: 

- Meia volta c/ balanço 1 perna; 

- Salto a pés juntos; 

 

Barra: 

- Balanço atrás e à frente c/ 

saída equilibrada retaguarda. 

G
in

á
s
ti

c
a
 A

c
ro

b
á
ti

c
a

 

I 

- ; 

- ; 

- ; 

- . 

PI 

- ; 

- ; 

- . 

PI 

- ; 

- ; 

T
é
n

is
 

I (consolidação) 

- Posição base; 

- Desloca-se c/ 

oportunidade; 

- Pegas e mudança de 

pega; 

- Direita c/ correção; 

- Esquerda c/ correção; 

- Coloca a bola ao alcance 

de 1 companheiro utilizando 

drt. e esq.. 

I (consolidação) 

- Posição base; 

- Desloca-se c/ 

oportunidade; 

- Pegas e mudança de 

pega; 

- Direita c/ correção; 

- Esquerda c/ correção; 

- Coloca a bola ao alcance 

de 1 companheiro utilizando 

drt. e esq.. 

I (consolidação) 

- Posição base; 

- Desloca-se c/ oportunidade; 

- Pegas e mudança de pega; 

- Direita c/ correção; 

- Esquerda c/ correção; 

- Coloca a bola ao alcance de 1 

companheiro utilizando drt. e 

esq.. 
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O
ri

e
n

ta
ç
ã
o

 
I (consolidação) 

- Realiza um percurso na 

escola, em equipa, com o 

cartão de controlo 

preenchido corretamente, 

utilizando a bússola e o seu 

passo para determinar 

corretamente direções e 

distâncias. 

I (consolidação) 

- Realiza um percurso na 

escola, em equipa, com o 

cartão de controlo 

preenchido corretamente, 

utilizando a bússola e o seu 

passo para determinar 

corretamente direções e 

distâncias. 

I (consolidação) 

- Realiza um percurso na 

escola, em equipa, com o 

cartão de controlo preenchido 

corretamente, utilizando a 

bússola e o seu passo para 

determinar corretamente 

direções e distâncias. 

D
a
n

ç
a

 

I (consolidação) 

Aeróbica: 

- Sequência coreográfica 

(prepara e apresenta); 

 

Chá-chá-chá: 

- Passo básico; 

- Promenades; 

- Volta à esq. e à dir.. 

I (consolidação) 

Aeróbica: 

- Sequência coreográfica 

(prepara e apresenta); 

 

Chá-chá-chá: 

- Passo básico; 

- Promenades; 

- Volta à esq. e à dir.. 

I (consolidação) 

Aeróbica: 

- Sequência coreográfica 

(prepara e apresenta); 

 

Chá-chá-chá: 

- Passo básico; 

- Promenades; 

- Volta à esq. e à dir.. 

Tabela 12 - Planeamento 4ª etapa 

 

 

Avaliação 

Inicial 

 Esta avaliação decorreu, para quase todas as matérias, durante a primeira etapa 

(homónima) do ano letivo. Para as matérias não incluídas na AI, será feita uma breve 

avaliação dos alunos no início do trabalho a desenvolver com a turma para, deste modo, 

ajustar os objetivos caso seja necessário. 

 A informação obtida nesta avaliação será partilhada com os alunos como forma 

de os mesmos saberem em que nível se encontram e poderem, deste modo, perceber o 

que devem, ou não, fazer para atingir os objetivos pretendidos. Serão, então, dados que 

servem para orientar o professor mas que podem e serão utilizados como avaliação 

formativa para os alunos. 

 

Formativa 

 No que à avaliação formativa diz respeito, pretende-se que a mesma esteja 

presente durante todo o ano letivo como forma de orientar os alunos no seu processo de 

aprendizagem e evolução. Pelo facto de se tratar de um tipo de avaliação fundamental 

para que os alunos saibam para que servem as tarefas propostas em aula, pretende-se 

que, em todas as matérias, sejam utilizadas formas de avaliação formativa, tais como a 

disponibilização dos registos que o professor toma acerca das competências que os 
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alunos já adquiriram e o preenchimento dessas mesmas fichas por parte dos alunos. 

Neste sentido, como estratégia de avaliação formativa, será utilizado o recurso da 

heteroavaliação, ou seja, os alunos serão os avaliadores dos próprios colegas, no 

sentido de perceberem quais as componentes críticas de determinada tarefa e, desta 

forma, para além de ajudarem os colegas, melhor compreenderem os eventuais erros 

que podem estar a fazer nas suas execuções, corrigindo-os. A autoavaliação será 

também um recurso a utilizar como forma de se compreender se os alunos possuem a 

noção das competências que dominam, das que lhes faltam adquirir, bem como do que 

é necessário para atingir os objetivos propostos. 

 Assim, como avaliação formativa pretende-se: 

 Utilização de feedback constante em todas as aulas (avaliativo, prescritivo e 

interrogativo, principalmente); 

 Preenchimento e disponibilização aos alunos das fichas de avaliação do GDEF; 

 Preenchimento, por parte dos alunos, das fichas de avaliação do GDEF; 

 Elaboração e aplicação de uma ficha de autoavaliação a preencher pelos alunos 

de forma a ser possível perceber se estes últimos possuem a noção dos 

objetivos propostos e atingidos, envolvendo-os no processo de avaliação; 

 Na área da AF, aplicar a bateria de testes do fitnessgram no término de cada 

etapa e disponibilizar os resultados aos alunos; 

 Na área dos conhecimentos, a avaliação formativa será feita informalmente 

durante as aulas, com recurso a questionamento aos alunos e explicações 

pontuais sobre os conteúdos. 

 

Sumativa 

 No que à avaliação sumativa diz respeito, a mesma será realizada no término de 

cada etapa, correspondendo ao fim de cada período letivo. Terá, como base, a 

informação recolhida ao longo de cada uma das etapas nas diferentes matérias a 

abordar. A área dos conhecimentos, será avaliada com base na aplicação do teste 

predefinido pelo GDEF para o décimo ano. A área da AF será avaliada com base nos 

resultados obtidos a partir da aplicação da bateria de testes do fitnessgram. 

 

 

Estratégias 
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Estilos de ensino 

 Relativamente aos estilos de ensino, pretende-se que os alunos sejam cada vez 

mais autónomos, recorrendo-se, para tal, a estilos de ensino baseados na decisão do 

aluno. Ou seja, pretende-se que exista uma transição gradual do estilo de ensino por 

comando, maioritariamente utilizado nesta fase inicial do ano letivo, para estilos de 

ensino como descoberta guiada e programa individual. Neste sentido, a participação do 

PE será reduzida gradualmente, libertando-se para mais tarefas de emissão de 

feedback e avaliação formativa. 

 A utilização dos estilos de ensino poderá variar de acordo com as matérias a 

lecionar e com as necessidades dos alunos, bem como o seu grau de 

desenvolvimento/autonomia nessa mesma matéria. Poderá variar, de igual forma, entre 

os grupos, sendo possível a aplicação de mais do que um estilo de ensino na mesma 

tarefa para grupos diferentes, uma vez que existem também diferenças entre os alunos 

e, consequentemente, necessidades que exigem estilos diferentes por parte do 

professor. Outro fator que poderá fazer variar o estilo de ensino prende-se com a 

necessidade de controlar a turma, ou seja, em matérias onde seja expectável menor 

empenho dos alunos ou onde o PE não se sinta tão confortável, poderá ser necessário 

recorrer a estilos de ensino que permitam manter um maior controlo sobre a turma, 

como o comando e a tarefa. 

 Como objetivo, pretende-se que os alunos possam ser mais autónomos no 

término do ano letivo, sendo por isso de esperar que a utilização dos estilos de ensino a 

que mais se recorre nesta fase inicial (comando, tarefa e autoavaliação) possam dar 

lugar a estilos de ensino como descoberta guiada e programa individual. No entanto, em 

matérias como ginástica de solo, de aparelhos e acrobática, dar-se-á preferência a 

estilos de ensino como ensino recíproco, procurando-se que os alunos, a partir do 

preenchimento das fichas de avaliação a utilizar, possam ajudar os colegas na aquisição 

de competências. 

 

 

 



Plano Anual de Turma 10º LH1 – Miguel Martins 

Ano letivo 2012/13 

31 

Bibliografia 
 

Balanço de primeira etapa – 10º LH1. 

Jacinto, J., Carvalho, L., Comédias, J. & Mira, J. (2001). Programa de Educação Física 

10º, 11º e 12º anos -  Cursos Gerais e Cursos Tecnológicos. Ministério da 

Educação: Departamento do Ensino Secundário. 

Mestrado no Ensino da Educação Física dos Ensino Básico e Secundário (2012). 

Proposta de Guia de Estágio Pedagógico. Universidade Técnica de Lisboa: 

Faculdade de Motricidade Humana. 

Ministério da Educação (2010). Metas de aprendizagem de Educação Física. 

Plano de primeira etapa – 10º LH1. 

 



Plano Anual de Turma 10º LH1 – Miguel Martins 

Ano letivo 2012/13 

32 

Anexos 

Anexo 1 – Questionário 

Identificação do aluno 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Idade: ___   Ano: ___  Turma: ____  Nº: _________  Email: ____________________________ 

Vida Escolar 

Quais as disciplinas que mais e menos gostas? 

____________________________________________________________________________ 

Saúde e higiene 

Tens algum problema de saúde (cardíacos, respiratórios, lesões permanentes, etc) que limite ou impossibilite a 

prática desportiva? Qual? 

____________________________________________________________________________ 

Tomas alguma medicação? Qual? 

____________________________________________________________________________ 

Costumas tomar banho no final das aulas de EF? 

____________________________________________________________________________ 

Atividade Física/ Desporto 

Praticas alguma modalidade desportiva? Qual? Há quanto tempo praticas a modalidade? 

____________________________________________________________________________ 

Praticas alguma modalidade no Desporto Escolar? Qual? 

____________________________________________________________________________ 

Se não, gostarias de participar em alguma modalidade? (badminton, voleibol, basquetebol, andebol, dança, futsal) 

____________________________________________________________________________ 

Praticas exercício físico regularmente fora da escola? 

____________________________________________________________________________ 

Tempos livres 

Como ocupas os teus tempos livres? 

____________________________________________________________________________ 

Lesões desportivas 

Já sofreste, ou sofres, de alguma lesão? Aconteceu durante uma aula de EF?  

___________________________________________________________________________ 

Alimentação 

Diariamente comes/bebes (assinala com um “x”) 

Fruta: Sim ; Não ; Por vezes  

Leite: Sim ; Não ; Por vezes  

Outros laticínios (iogurtes, queijo, etc): Sim ; Não ; Por vezes  

Legumes/verduras: Sim ; Não ; Por vezes  

Pão/ cereais: Sim ; Não ; Por vezes  

 

 


