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Introdução 

 

 O presente documento visa orientar o trabalho, a nível micro, que será 

desenvolvido na segunda UE da quarta etapa, correspondente ao terceiro período 

letivo. Esta UE terá início no dia 6 de maio, estando o seu fim planeado para o dia 3 

de junho. Durante este período de tempo, de acordo com o roulement, a turma 

passará pelos três espaços disponíveis (pavilhão, ginásio e exterior), pelo que será 

possível abordar as diferentes matérias nos espaços mais adequados para o efeito. 

 Este planeamento visa apresentar a opções metodológicas para o trabalho a 

desenvolver com a turma 10º LH1, sendo iniciado por um balanço da UE anterior, a 

primeira desta etapa, seguindo-se os objetivos desta segunda UE, os grupos de 

nível por matéria, a calendarização e, por fim, os planos de aula. 

 Destaco o facto de as estratégias de ensino e a avaliação terem sido 

abordadas no plano de 4ª etapa, o que faz com que as mesmas não se repitam no 

presente documento, sob pena de existir sobreposição de informação. 
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Parte I – Balanço da UE anterior 

 

1. Balanço da 1ª UE da 4ª etapa 

 

 A primeira UE da segunda etapa visou, como principal objetivo, a revisão e 

consolidação das competências abordadas ao longo do ano das diferentes matérias, 

assim como o desenvolvimento e aplicação de algumas novas competências. Este 

último objetivo, desenvolvimento e aplicação, deriva do facto de, tal como explicitado 

no plano de 4ª etapa, o terceiro período deste ano letivo ser mais extenso do que 

em anos anteriores, tendo um número de aulas idêntico ao do segundo período. 

Neste sentido, pelo elevado número de aulas que possui, trata-se de uma etapa 

onde é possível, para além da revisão e consolidação, introduzir igualmente 

algumas competências não abordadas até então. 

 Nesta UE foi possível, seguindo o roulement, uma passagem por todos os 

espaços disponíveis para a lecionação da EF, sendo igualmente possível, deste 

modo, uma abordagem a todas as matérias, adequando essa mesma abordagem 

aos espaços mais adequados, como o caso do espaço exterior para a matéria de 

atletismo. 

 Importa destacar que, devido a condições climatéricas favoráveis, foi sempre 

possível a realização das aulas nos espaços previstos, sem nunca existir a 

necessidade de partilha do pavilhão com mais do que uma turma. Neste sentido, 

devido às condições climatéricas, em nenhumas das aulas foi necessário proceder a 

alterações estruturais ou organizacionais no planeamento da sessão. No entanto, a 

pedido de alguns professores do GDEF com quem partilhei o espaço do pavilhão, 

procedi a alterações na organização dos espaços de algumas aulas, facilitando 

deste modo a organização dos espaços dos referidos professores, uma vez que as 

suas turmas são constituídas por mais alunos do que a minha. Esta situação ocorreu 

nas aulas dos dias 4, 15 e 22 de abril. Em todas elas, a organização passou pela 

cedência do terço central do pavilhão e organização da minha aula num terço de 

pavilhão apenas. No entanto, na aula do dia 22 de abril, esta situação decorreu 

apenas na segunda metade da sessão. 

 Outra condicionante com que me deparei nesta UE prendeu-se com a 

utilização do material, sendo necessário proceder a alterações numa das minhas 

aulas (dia 22 de abril), pelo facto de, à semelhança do meu planeamento, outro 

professor do GDEF ter planeado a lecionação de salto em altura. Nesta sessão, em 

conjunto com o professor com quem partilhei o espaço do pavilhão, encontrámos 



Balanço de 1ª e Plano de 2ª UE da 4ª Etapa – Miguel Martins 

 

Ano letivo 2012/13 

6 

 

uma solução viável e que permitiu às duas turmas a utilização do mesmo material 

(estação de salto em altura). 

 Todas as condicionantes acima mencionadas foram introduzidas de forma não 

planeada nas minhas aulas, tendo sido necessárias adaptações ponderadas no 

momento, no arranque ou mesmo no decorrer da sessão. Tal facto tem-se revelado 

importante na minha formação, uma vez que me obriga a evitar descontrolo pela 

necessidade de alteração de planeamento e, ao mesmo tempo, obriga-me a 

ponderar de forma rápida, sob alguma pressão, as melhores opções para o decorrer 

da aula, tendo em conta as matérias e competências a lecionar. 

 Relativamente aos atrasos dos alunos, uma questão que tem vindo a ser 

evidenciada em quase todas as UE, considero que a turma conseguiu finalmente 

melhorias significativas neste ponto. Ainda que continuem a existir alguns casos 

pontuais de atrasos, na grande maioria das aulas desta UE, os alunos chegaram a 

horas do início da aula. Tal, faz-me acreditar que as estratégias que tenho vindo a 

utilizar para desincentivar os atrasos se têm revelado produtivas. Nesta UE, na única 

aula em que a grande maioria dos alunos chegou com atraso à aula, reduzi o tempo 

dos alunos destinado à higiene. Saliento, no entanto, que esta medida só foi 

possível pelo facto de se tratar do último tempo letivo do dia, não prejudicando deste 

modo a higiene dos alunos, assim como o tempo de intervalo que poderiam ter caso 

existisse uma aula no tempo letivo seguinte. Outra medida que tenho utilizado, a 

mais frequente, passa pelo destacamento dos alunos que chegam atrasados para a 

arrumação do material na arrecadação aquando do término da sessão. Também 

referente aos atrasos dos alunos, um problema com que me tenho debatido ao 

longo do ano letivo e que considero ter conseguido controlar nesta UE passa pelo 

facto de os alunos, mesmo chegando atrasados, conversarem durante a minha 

instrução inicial, tendendo à sua própria distração/desatenção, bem como à dos 

colegas. A partir de conversas com os alunos tenho vindo a alertar para a 

importância de chegar, sentar e tomar atenção à instrução inicial, medida que até 

agora se tem relevado produtiva, uma vez que considero ter conseguido reduzir 

bastante a referida situação. 

 Também nesta UE, destaco a existência de três aulas fora do comum. Duas 

dessas aulas foram lecionadas por colegas do núcleo de estágio, no âmbito da troca 

de turmas entre estagiários. Essas aulas, nos dias 18 e 29 de abril decorreram 

dentro da normalidade, sem momentos excecionais a assinalar. A terceira aula fora 

do comum tratou-se da aula do dia 2 de maio, última desta UE, que, para além do 

meu núcleo de estágio e respetivos orientadores, contou com a presença e 

observação atenta de dois núcleos de estágio também da FMH, contando 
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igualmente com a presença de uma orientadora de estágio de um desses núcleos. 

Ainda que a assistência contasse com mais de uma dezena de elementos, facto que 

poderia desestabilizar a turma, considero que a sessão decorreu normalmente, sem 

momentos excecionais a assinalar. 

 

1.1. Feedback 

 Relativamente ao feedback, considero que a maior conquista que atingi ao 

longo desta UE foi a utilização predominante do tipo positivo. Este havia sido um tipo 

de feedback ao qual não recorria com tanta frequência, tendo por isso sido 

necessário, da minha parte, alguma concentração nas aulas para que a sua 

utilização passasse a ser mais frequente. Teci mesmo alguns elogios à turma no 

geral e a alguns alunos (os que têm apresentado maiores evolução e/ou mudanças 

positivas de atitude nas aulas) em particular. Estes últimos foram feitos de forma 

individual ou mesmo de modo a que toda a turma pudesse ouvir e tomar como 

exemplo a boa atitude ou boa ação de determinado aluno. Considero que esta 

emissão de feedback positivo melhorou significativamente a minha relação com a 

turma, tendo igualmente sido notório um maior nível de empenho de vários alunos 

em particular e da turma no geral. 

 O feedback interrogativo tem sido igualmente um recurso constante, sendo 

possível observar, a partir do mesmo, evoluções dos alunos no conhecimento das 

componentes críticas das competências em desenvolvimento. Este tipo de feedback 

coloca não só os alunos a ponderar sobre a sua execução e sobre as componentes 

críticas da competência, como também fomenta a necessidade de atenção à 

instrução que eu transmito, quer no arranque das sessões, quer ao longo das 

mesmas. 

 Em todas as aulas procuro sempre variar o tipo de feedback transmitido aos 

alunos, de auditivo, a quinestésico, feedback misto, visual e interrogativo. Em todas 

as sessões procuro diferenciar, aumentando deste modo a riqueza na transmissão 

de informação aos alunos. 

 Quanto à pertinência do feedback, este é um aspeto ao qual atribui um 

elevado grau de importância. Ou seja, procuro sempre transmitir algo de importante 

ao aluno e evitar estereótipos de linguagem que tendem a transformar-se em ruído 

de fundo. Deste modo, nesta UE, procurei sempre a transmissão de informação 

substancial, algo que proporcionasse ao aluno o correto auxílio para atingir os seus 

objetivos. Este tem sido um critério que venho mantendo desde o arranque do ano 

letivo e que me leva a preparar de forma adequada os feedbacks a transmitir em 

cada matéria, para cada tarefa, nas mais variadas competências em abordagem. 
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Trata-se, na minha opinião, de um critério que me obriga a uma adequada pesquisa 

e preparação previamente às aulas, especialmente aquando da introdução de uma 

nova matéria. Como exemplo, nesta UE, aquando da introdução da corrida de 

barreiras, procurei informar-se com colegas especialistas em atletismo, através de 

pesquisa na internet e em livros/sebentas de atletismo. Deste modo, considerando 

este um aspeto positivo na minha formação, será um critério que pretendo manter 

na próxima UE. 

 No que à quantidade de feedbacks emitidos diz respeito, considero que, aula 

após aula, consigo gerir de forma cada vez mais adequada o número de vezes que 

emito informação de retorno. Considero que, salvo em algumas exceções, tenho 

conseguido equilibrar de forma adequada os momentos de observação com a 

emissão de feedback, sem nunca perder a preocupação com o ciclo do feedback. 

Este último aspeto tem sido uma das minhas maiores preocupações, uma vez que 

nem sempre o consigo cumprir. Como tal, procuro manter a minha preocupação 

neste aspeto ao longo de todas as aulas, facto que se sucedeu em todas as sessões 

desta UE que agora termina. Esta preocupação quase constante tem-me levado a 

uma evolução pessoal neste aspeto, algo que sinto estar a conquistar e que é 

corroborado pelo feedback que recebo por parte de quem assiste à minha sessão. 

 Relativamente ao feedback à distância, o mesmo tem sido igualmente, de há 

uns meses a esta parte, uma das minhas maiores preocupações. Considero que a 

minha evolução na emissão de feedback à distância é algo igualmente assinalável, 

especialmente quando comparado com o arranque do ano letivo. Esta emissão mais 

frequente de feedback à distância deriva sobretudo de outra preocupação constante 

que se prende com o meu posicionamento, tentando sempre evitar estar de costas 

para os alunos, mantendo a globalidade da turma constantemente sob o meu campo 

de visão. Mesmo quando transmito informação a um grupo de alunos, procuro ficar 

de frente para os restantes elementos da turma (em atividade noutras 

estações/tarefas), emitindo aos mesmos, sempre que necessário, feedback à 

distância. Este procedimento permitiu-me um sentimento de maior e melhor controlo 

sobre a turma, evitando e desincentivando comportamentos fora da tarefa, entre 

outras situações que se pudessem distanciar do normal decorrer das aulas. 

 

1.2. Gestão do tempo das sessões 

 No que diz respeito à gestão do tempo das sessões, senti que durante esta UE 

poucas falhas cometi, facto que me leva a concluir que consegui, a partir das 

diferentes estratégias a que fui recorrendo ao longo do ano, ganhar automatismos 

no controlo das sessões e das tarefas que as compõem. Deste modo, considero 
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muito positiva a minha evolução, uma vez que em quase todas as aulas desta UE 

me foi possível cumprir todas as tarefas planeadas para as diferentes sessões. A 

exceção encontrou-se na aula do dia 8 de abril, pelo facto de a turma ter chegado 

massivamente atrasada e, como tal, ter sido necessário retirar uma das rotações 

pelas tarefas. No decorrer da próxima UE procurarei manter este controlo atingido 

sobre a gestão do tempo da sessão, mesmo sem ser necessário apontar os tempos 

a que cada tarefa deverá iniciar ou terminar. 

 

1.3. Instrução 

 Relativamente à instrução, considero que tenho conseguido progredir no 

sentido de me tornar claro e conciso nas intervenções que faço perante a turma. A 

estratégia de treino da instrução previamente à sessão tem-se revelado bastante útil 

e permite-se sentir maior segurança. Contudo, em alguns momentos desta UE ainda 

senti que o meu discurso se tornou algo confuso, sendo necessário reformular o 

mesmo para que fosse possível, aos alunos, compreenderem o que lhes era 

transmitido. Ainda assim, notei uma evolução comparativamente à etapa anterior. 

Considero que esta evolução deriva de uma confiança cada vez maior que venho 

sentindo perante os alunos. Esta confiança tem-se cimentando ao longo do ano 

letivo e a partir das diferentes experiências pelas quais tenho passado (semana de 

PTI, aulas no primeiro ciclo e na Unidade de Multideficiência, Desporto Escolar, 

entre outras). A minha relação com a turma tem evoluído também de uma forma 

cada vez mais positiva, o que garante também parte da minha confiança e me 

proporciona capacidade de discursar de forma calma e bastante clara. Durante a 

próxima UE, para aulas em que sinta essa necessidade (introdução de 

competências ou tarefas novas) continuarei a adotar a estratégia acima indicada e a 

utilização de uma linguagem simples para que os alunos possam compreender 

facilmente a instrução e o feedback. Procurarei, igualmente, não utilizar sempre o 

mesmo tom de voz aquando das instruções, sob pena de me tornar monocórdico e, 

deste modo, perder a atenção dos alunos, especialmente em instruções 

necessariamente mais longas. 

 

1.4. Organização 

 Relativamente à organização, à semelhança da UE anterior, considero que 

tenho conseguido gerir de forma bastante adequada todos os momentos de cada 

sessão. Ainda que por vezes possa ser despendido algum tempo para além do 

previsto em tarefas de organização, sinto da parte da turma uma maior entreajuda 
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nestes momentos, tornando a montagem e arrumação do material, bem como as 

rotações entre tarefas cada vez mais rápidas. Nesta UE continuei a adotar as 

estratégias que havia indicado nas etapas anteriores, promovendo competição entre 

grupos na montagem e arrumação do material ou atribuindo um tempo limite à turma 

para que a mesma cumpra estas tarefas. Tais estratégias têm-se revelado bastante 

produtivas, uma vez que fomentam o espírito de equipa e de união no seio da turma 

e, ao mesmo tempo, permitem evitar perdas de tempo útil da sessão. 

 Tal como havia já indicado nas etapas anteriores, a formação de grupos 

previamente à sessão permite-me uma organização correta dos alunos por tarefa, 

evitando dispêndio de tempo adicional nesta tarefa. Também a distribuição de 

coletes (formação de equipas) aquando do aquecimento, permite igualmente uma 

celeridade aquando das transições entre tarefas e momentos da sessão. 

 Em todas as sessões desta UE procurei, sempre que possível, a simplificação 

dos momentos de organização, incluindo também nestes momentos os alunos que 

não realizam a prática. Considero que o conjunto de estratégias até aqui adotadas 

tem culminado em aulas com rápidos momentos de organização e transições 

igualmente curtas entre tarefas e ou momentos da sessão. 

 Quanto à organização dos espaços, à semelhança do sucedido na UE 

anterior, considero que consegui adaptar-se de forma bastante adequada aos locais 

por onde a turma foi passando, organizando sempre as tarefas de modo a que me 

fosse possível controlar a turma no global e evitar grandes deslocamentos da minha 

parte. Ainda relativamente à organização dos espaços, tal como mencionado 

anteriormente, nesta UE, sempre que, por parte de outro professor, me foi solicitado 

o terço central do pavilhão devido à dimensão das turmas, procurei efetuar uma 

rápida adaptação na minha aula, cedendo sempre o referido espaço. 

 Considero que ao longo do ano letivo tenho vindo a adquirir uma experiência 

importante que me permite otimizar a organização das sessões que leciono. Essa 

experiência envolve, entre outros fatores, o planeamento cada vez mais cuidado e 

ponderado ao pormenor (fruto de um conhecimento profundo da turma e do 

contexto), bem como o leque de estratégias e recursos/soluções que vou adquirindo 

como forma de promover mudanças rápidas na organização das sessões. Todos 

estes recursos veem sendo adquiridos a partir da minha passagem pelo 

planeamento e condução do ensino na minha turma, na semana de PTI, nas aulas 

do primeiro ciclo, pela observação e discussão das sessões dos colegas de núcleo, 

pela observação de aulas de outros professores do GDEF, entre outros momentos 

de aprendizagem que se revelam bastante construtivos. 
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1.5. Gestão da turma e controlo da prática 

 No que toca à gestão da turma e controlo da prática, considero que o meu 

posicionamento ao longo das sessões foi bastante adequado, sendo raros os 

momentos em que não tinha a totalidade da turma sob o meu campo visual. A partir 

de feedbacks por parte do professor orientador e dos colegas de núcleo, considero 

que o meu posicionamento tem sido bastante adequado, existindo claras melhorias 

em relação às etapas anteriores. Contudo, nesta UE, em duas aulas, nos dias 4 e 15 

de abril, não garanti de forma visual, após a minha instrução, que a turma ou 

determinado grupo iniciavam a tarefa que lhes era pedida. Esta situação ocorreu 

sobretudo ao nível do aquecimento, aquando da corrida, tempo da sessão que 

geralmente utilizo para o registo das presenças dos alunos. Ao não garantir que 

todos os alunos iniciavam a tarefa, permiti que alguns elementos da turma fizessem 

uma parte do aquecimento a andar e em conversa bastante animada. Após ter 

recebido feedback sobre esta situação, procurei corrigir a mesma nas aulas 

seguintes e considero que tenho conseguido garantir, desde então, que todos os 

alunos iniciam corretamente as tarefas que lhes proponho. 

 Quanto ao meu deslocamento, o mesmo havia sido alvo, na etapa anterior, de 

alguns feedbacks por parte de quem assiste à minha aula, especialmente dos 

professores orientadores, uma vez que em determinadas alturas da sessão tendia 

para me fixar num determinado ponto do espaço da aula, apenas em observação e 

emissão de feedback. Nesta UE procurei corrigir esta situação, imprimindo maior 

dinamismo à minha movimentação pelo espaço e evitando momentos longos de 

paragem. Esta estratégia afigura-se bastante adequada no sentido de manter a 

turma controlada, uma vez que os alunos raramente se apercebem de todas as 

minhas movimentações no espaço, o que desincentiva bastante os comportamentos 

fora da tarefa. Na última aula desta UE, dia 2 de maio, a aula observada por dois 

núcleos de estágio de escolas diferentes, senti mesmo que consegui evitar pausas 

longas, mantendo o meu deslocamento como uma constante, sem nunca descuidar 

o feedback, o ciclo do mesmo, o feedback emitido à distância, entre outras tarefas 

importantes para o correto desenrolar da sessão. 

 

1.6. Clima de aula 

 No que ao clima de aula diz respeito, considero que, à semelhança do que 

tenho referido nas UE anteriores, tenho conseguido mostrar aos alunos a minha 

satisfação com as suas superações, com o facto de os mesmos atingirem os 

objetivos propostos. Nesta UE procurei frequentemente a utilização de feedback 
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positivo, tendo mesmo, como descrito anteriormente, elogiado vários alunos em 

particular e em público, na presença dos restantes colegas. Esta estratégia tem 

vindo a revelar frutos, uma vez que venho sentido uma relação cada vez melhor com 

a turma, transportando-se essa relação positiva para um clima de aula adequado à 

aprendizagem. 

 Sempre que necessário, sinto igualmente capacidade de manter uma postura 

mais ríspida e severa, algo distanciada dos alunos. Esta postura foi por mim adotada 

nesta UE na aula do dia 8 de abril com alguns alunos desestabilizadores da turma, 

uma vez que os mesmos, para além do atraso que registaram ao comparecer no 

ginásio dez minutos após o toque (o tempo para equipar é de apenas cinco 

minutos), provocaram alguns momentos de perturbação do normal decorrer da 

sessão. A utilização deste tipo de postura sempre que considero necessário permite-

me a manutenção e uma ralação próxima com os alunos sem que estes últimos 

percam a noção de qual o meu papel e o meu lugar no espaço de aula. Fora das 

aulas, procuro igualmente uma relação próxima com os meus alunos, facto que, 

para além de me fazer ganhar a confiança dos mesmos, me permite encarar as 

aulas com um espírito muito mais alegre, evitando tensões e momentos de maior 

atrito com alguns alunos. 

 Importa também destacar a minha relação com os alunos desestabilizadores 

da turma, alunos que considero estar a saber encarar como algo construtivo no meu 

percurso de aprendizagem. Considero que a minha postura para com estes alunos 

tem sido adequada, uma vez que é notório o comportamento mais assertivo dos 

mesmos sem que seja necessário gerar momentos de grande tensão, ainda que por 

vezes esses momentos tenham existido nesta UE. Com estes alunos procurei, nesta 

UE, a utilização de algumas estratégias que indiquei nas etapas anteriores e que 

têm revelado bons resultados, sendo por isso estratégias a utilizar na UE que se 

segue. São exemplo disso a colocação destes alunos na vanguarda da turma 

aquando de uma tarefa que envolva ensino massivo e chamar estes alunos para 

junto de mim aquando da minha instrução, como forma de os manter sob controlo. 

Nas sessões em que o trabalho a desenvolver permitiu mais autonomia dos alunos, 

procurei sempre manter estes alunos sob o meu campo de visão, emitindo feedback 

à distância para que os mesmos se sintam constantemente observados. 

 A utilização de música no aquecimento e no desenrolar das sessões tem-se 

revelado igualmente positivo, quer na manutenção de um bom clima de aula, uma 

vez que os alunos não raras vezes manifestam o desejo de ter aulas ao som de 

música, quer no incentivo à atividade por parte dos alunos. Ou seja, especialmente 

nas estações que envolvem trabalho de desenvolvimento da aptidão física, é notório 
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um maior empenho dos alunos quando a aula é acompanhada de música. Como tal, 

considero que esta estratégia tem sido bastante adequada, ainda que possa 

aumentar significativamente o nível de ruído no pavilhão. Contudo, sempre que 

coloquei ou que pretendo colocar música nas minhas aulas, procuro o 

consentimento do professor com quem partilho o espaço do pavilhão e apenas 

quando recebo o seu aval utilizo a referida estratégia. Sendo a música um desejo 

manifestado pelos alunos, utilizo a mesma como fomento do empenho da turma, 

colocando ou retirando a música consoante esse mesmo empenho. Deste modo, a 

utilização da música funciona como um prémio para o empenho que a turma 

demonstra, sendo retirado quando considero que esse empenho não se encontra 

adequado. 

 Outro facto que julgo ser relevante no fomento de um bom clima de aula 

prende-se com o ajuste constante dos objetivos dos alunos, evitando que os 

mesmos se encontrem desadequados e, deste modo, evitando igualmente 

desmotivação por parte dos alunos. Esta desmotivação poderia levar a 

comportamentos fora da tarefa e, a partir destes, gerar um clima de aula tenso. 

Neste sentido, considero muito importante o trabalho que tenho vindo a desenvolver 

em torno da atualização constante da avaliação dos alunos, de modo a saber em 

cada momento da UE o que aluno já domina e o que ainda se encontra por atingir. 

 Também no fomento de um bom clima de aula, considero ter inovado na 

introdução de uma estratégia de união da turma. Nesta UE propus então aos meus 

alunos que se criasse um grito de identificação da turma, grito esse que é efetuado 

no início e término das sessões e que poderá ser utilizado sempre que a turma o 

considerar conveniente, como no torneio SuperTurma, por exemplo. A ideia foi muito 

bem recebida pela generalidade dos alunos, tendo sido acordado entre todos qual o 

melhor gripo para a turma. Desde então, os próprios alunos me relembram do grito 

no início e no fim das aulas, manifestando deste modo o seu agrado pela ideia. 

Tratam-se de momentos de alegria e alguma diversão que permitem o encarar das 

sessões com um espírito positivo. 

 

1.7. Área das Atividades Físicas Desportivas 

 Relativamente à área das AFD, a tabela que se segue resume os objetivos 

que foram, ou não, atingidos ao longo desta UE, sendo apresentado um balanço por 

cada matéria para cada grupo de nível. 

4ª ETAPA 

Matéria 1ª UE (4/4 a 2/5) Balanço 
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Futebol 

PA (consolidação) – GNS 

- Devolve a bola p/ a frente do 

companheiro; 

- Pressiona; 

- Fecha linhas de passe; 

- Drible. 

 

PE – GNM 

- Escolhe quando passar, rematar, 

driblar; 

- Remate; 

- Passe; 

- Desmarca-se. 

 

I (consolidação) – GNI 

- Atitude defensiva qd equipa perde 

bola; 

- Recepção e controlo de bola; 

- Passe; 

- Desmarca-se; 

- Regras: início, reinício, golo, canto, 

fora. 

GNS 

Os alunos André, Diogo e José 

apresentam domínio de todas as 

competências, excetuando o drible. 

No entanto, todo o grupo deverá 

consolidar todas as competências. 

Os alunos Renaldo, Pascoalina e 

Domingos deverão ter especial 

atenção na devolução da bola para 

a frente do companheiro, no drible 

e no fecho de linhas de passe, a 

pressão encontra-se assimilada. 

 

GNM 

A Jéssica apresenta domínio 

básico de todas as competências, 

pelo que poderá juntar-se ao GNS. 

Os restantes elementos deverão 

continuar a trabalhar todas as 

aprendizagens. Necessidade de 

especial atenção ao controlo de 

bola aquando da preparação do 

passe e do remate. 

 

GNI 

Necessidade de manutenção de 

trabalho em torno de todas as 

competências. No entanto, foi 

notória uma pequena evolução do 

grupo ao nível da receção e 

controlo de bola, assim como da 

desmarcação e do conhecimento 

das regras. Especial atenção à 

técnica de passe e à atitude 

defensiva aquando da perda de 

bola. As alunas Vanessa e Carolina 

necessitam de muito trabalho 

analítico ainda ao nível da receção 

e controlo de bola. 

Voleibol 

PE – GNS 
- Realiza c/ correção passe, manchete 
e s. baixo; 
- Em exercício remata em salto; 
- Regras: violações, 4 toques, rotação, 
pontuação, serviço; 
- Posiciona-se e finaliza em passe p/ 
espaço vazio; 
 

PE – GNM 
- Realiza c/ correção passe, manchete 
e s. baixo; 
- Posiciona-se p/ 2o toque e passa alto 
p/ companheiro ou colocado p/ 
adversário; 

GNS 
A competência das principais 
regras encontra-se assimilada e 
este grupo apresenta um nível 
básico que permite realização de 
jogo reduzido. O Diogo necessita 
de especial atenção na técnica de 
manchete e no toque de dedos (por 
vezes ainda toca a bola com a 
ponta dos dedos). O José necessita 
de atenção na técnica de passe 
alto (toque de dedos). Todo o grupo 
deverá manter o trabalho em todas 
as competências, mantendo as 
regras no leque a trabalhar apenas 
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- Regras: violações, 4 toques, rotação, 
pontuação, serviço; 
- Grupo de 4 mantém a bola no ar, 
usando passe ou manchete, c/ 
trajetória alta; 
 

I (consolidação) – GNI 
- Realiza c/ correção passe, manchete 
e s. baixo; 
- Serve por baixo p/ esq. ou drt.; 
- Regras: 2 toques, transporte; 
- 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. 

como necessidade de 
consolidação. 
 

GNM 
Os alunos Renaldo, Pascoalina e 
Eliane apresentam domínio básico 
de todas as competências, pelo 
que poderão juntar-se ao GNS. Os 
restantes elementos do grupo 
deverão manter o trabalho em torno 
de todas as competências, com 
especial incidência nas técnicas de 
toque de dedos e manchete. Muito 
importante a necessidade de 
levantar a bola para passe alto. 
 

GNI 
Necessidade de continuidade de 
trabalho em torno de todas as 
competências. Especial atenção à 
necessidade de levantar a bola 
para passe alto, e atenção também 
às técnicas de manchete e toque 
de dedos. Todo o grupo continua a 
apresentar muitas dificuldades ao 
nível da técnica, pelo que se torna 
fundamental o trabalho neste ponto 
para permitir progressão para jogo 
reduzido. As alunas Mara e 
Jéssica, pela sua evolução 
especialmente ao nível da técnica, 
poderão juntar-se ao GNM. 

Basquetebol 

PE (consolidação) – GNS  

- Paragens e rotações 1 apoio; 

- Drible de progressão c/ mudança de 

mão; 

- Passa a um companheiro em posição 

+ favorável; 

- Lançamento na passada; 

- Posição defensiva básica; 

 

PI – GNM 

- Paragens e rotações 1 apoio; 

- Participa no ressalto; 

- Regras: início, reinício, dribles, 

passos, fora, b. presa, faltas pessoais; 

- Lançamento parado. 

 

PI – GNI 

- 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; 

GNS 

À exceção da Pascoalina e do 

Kayque, todos os alunos do grupo 

apresentam domínio da 

competência de paragem e rotação 

a 1 apoio. Todos apresentam 

domínio do passe a um 

companheiro em posição mais 

favorável e do drible com mudança 

de mão (estas competências serão 

apenas relembradas ao longo da 

próxima UE). Especial atenção ao 

lançamento na passada (apenas o 

André domina esta competência) e 

à posição básica defensiva. 

 

GNM 

A Jéssica apresenta domínio 

básico de todas as competências, 

pelo que poderá juntar-se ao GNS. 

Os restantes elementos do grupo 

deverão manter o trabalho em torno 

de todas as competências. Especial 

atenção às regras (contacto, faltas 
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- Escolhe quando passar, lançar, 

driblar; 

- Desmarca-se; 

- Passe-recepção de peito e picado; 

- Lançamento parado. 

pessoais), bem como à técnica de 

lançamento. 

 

GNI 

Todo o grupo apresenta domínio 

das competências de receção e 

orientação para o cesto e 

desmarcação. Necessitam de 

consolidar todas as outras 

competências, com especial 

atenção na técnica de lançamento 

e de passe. A Cláudia necessita de 

especial atenção as regras 

(tendência para cometer muitas 

faltas pessoais devido a contacto 

excessivo). 

Andebol 

PE – GNS 

- Remate em suspensão; 

- Desmarca-se rápida/ (ocupando 

racionalmente o campo); 

- Remate em apoio; 

- Fintas, mudança de direção; 

- Competências de GR. 

 

PI – GNM 

- Impede ou dificulta a progressão do 

adversário; 

- Passe-recepção em corrida; 

- Drible-remate em salto; 

- Desmarca-se; 

- Atitude defensiva qd equipa perde 

bola; 

- Tenta interceptar; 

- Competências de GR. 

GNS 

As competências de remate em 

impulsão e desmarcação com 

ocupação racional encontram-se 

assimiladas pelo grupo, devendo, 

no entanto, manter-se como forma 

de consolidação na próxima UE. O 

aluno Diogo, Kayque e Renaldo 

ainda necessitam de alguma 

atenção ao nível da técnica de 

passe e remate (incorreta armação 

do braço). 

 

GNM 

A aluna Pascoalina apresenta 

domínio básico de todas as 

competências, pelo que poderá 

juntar-se ao GNS. A aluna Eliane 

também apresenta uma evolução 

considerável em relação ao 

restante grupo, com domínio das 

principais competências (passe, 

receção, remate, desmarcação), 

podendo, pontualmente, juntar-se 

ao GNS. Os restantes alunos do 

grupo apresentam domínio das 

competências interceção 

(tentativa), desmarcação e 

assunção de atitude defensiva. 

Deverão continuar a trabalhar as 

restantes competências. Especial 

atenção para a técnica de passe e 

remate (armação do braço). A 

Cláudia necessita de atenção no 

que diz respeito ao contacto 

(excessivo uso de contacto, 
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chegando a roçar o nível de 

agressão).  

Atletismo 

E – GNS 

- Corrida de barreiras com partida em 

4 apoios; 

- Lançar bola com pega correta; 

- Salto em Altura - Fosbury Flop. 

 

PE – GNM e GNI 

- Corrida de barreiras com partida em 

4 apoios; 

- Salto em Altura - Fosbury Flop; 

- Lança o peso 3 a 4kg, de costas com 

rotação do tronco sem balanços. 

GNS 

Os alunos Renaldo e Domingos 

apresentam muito bom domínio da 

técnica de salto Fosbury Flop. Todo 

o grupo deverá manter o trabalho 

em torno de todas as competências 

(excetuando os dois alunos acima 

referidos que poderão ter mais 

tempo nas restantes 

competências), com especial 

incidência na corrida de barreiras. 

 

GNM 

Todos os alunos do grupo 

necessitam manter trabalho em 

torno de todas as competências. 

Especial atenção ao salto com 

técnica de Fosbury Flop 

(necessidade de saltar mais alto, 

elevação da bacia e extensão da 

cabeça e das costas). 

Ginástica de 

solo 

E – GNS 

- Sequência: Pino de braços seguido 

de c. à frente; C. retaguarda p. juntas 

estendidas; Roda; P . flexibilidade – 

Ponte; 

- Rodada. 

 

PE – GNM 

- C. frente saltada; 

- Sequência: C. frente engrupada; C. 

retaguarda; Pino de cabeça; Avião; P. 

flexibilidade -vela ou mãos no chão; 

Elementos de ligação, harmonia, 

fluidez. 

 

I – GNI 

- Sequência: C. frente engrupada; C. 

retaguarda; Pino de cabeça; Avião; P. 

flexibilidade -vela ou mãos no chão; 

Elementos de ligação, harmonia, 

fluidez; 

- C. retaguarda; 

- Pino de cabeça. 

GNS 

Todo o grupo necessita consolidar 

todas as competências. O 

Domingos, sendo o aluno mais 

evoluído do grupo, apresenta 

conhecimento de todas as 

competências, no entanto necessita 

de consolidar as mesmas (ainda 

evidência alguns pequenos erros 

que necessitam de correção). 

 

GNM 

Todo o grupo necessita trabalhar 

em torno de todas as 

competências, uma vez que 

nenhuma foi ainda atingida. 

 

GNI 

Todo o grupo necessita de 

trabalhar em torno de todas as 

competências, uma vez que 

nenhuma foi ainda atingida. Todas 

as alunas necessitam de especial 

atenção na cambalhota à 

retaguarda e no pino de cabeça. 
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Ginástica de 

aparelhos 

PE – GNS 

Plinto: 

- S. eixo no plinto longitudinal; 

- S. entre mãos no plinto longitudinal; 

- Roda no plinto transversal. 

 

Mini: 

- Pirueta esq. e drt.; 

- Carpa pernas afastadas; 

 

Trave: 

- Meia volta c/ balanço 1 perna; 

- Entrada a um pé; 

- Pivot c/ balanço de 1 perna. 

 

Barra: 

- Rolamento frente partindo de apoio 

ventral; 

- Cambiada; 

- Subida de frente (pronação) e saída 

em rolamento à frente. 

- Saída em báscula à frente com 

receção equilibrada. 

 

PI – GNM 

Trave: 

- Meia volta c/ balanço 1 perna; 

- Saída c/ meia pirueta e receção 

equilibrada. 

 

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; 

- Cambiada. 

 

Plinto: 

- Cambalhota à frente no plinto 

longitudinal. 

 

Mini: 

- Salto com meia pirueta; 

- Pirueta esq. e dir. 

 

PI – GNI 

Plinto: 

- Cambalhota à frente no plinto 

longitudinal; 

GNS 

Plinto: 

Salto de eixo encontra-se 

assimilado. As restantes 

competências necessitam ser 

trabalhadas por todos os alunos do 

grupo. Especial atenção na 

elevação da bacia, principalmente 

nos alunos Renaldo, Diogo e José. 

 

Mini: 

Todas as competências necessitam 

ser trabalhadas por todos os alunos 

do grupo. 

 

Trave: 

Todas as competências necessitam 

consolidação. O aluno André já 

domina a entrada a um pé. 

 

Barra: 

Cambiada encontra-se assimilada 

por todos os alunos do grupo.  

Necessidade de consolidação das 

restantes competências. O Kayque 

necessita de especial atenção na 

pega (ainda tende a não colocar os 

dedos em oposição). 

 

GNM 

Trave: 

Todas as competências necessitam 

de consolidação. As alunas 

Pascoalina, Jéssica e Eliane 

apresentam domínio da saída com 

meia pirueta, podendo progredir 

para o pivot c/balanço de uma 

perna. 

 

Barra: 

Os balanços com saída à 

retaguarda e balanços laterais 

encontram-se assimiladas. Todas 

as restantes competências 

necessitam de consolidação. 

Especial atenção à pega (existe 

tendência de todos os alunos para 

a não colocação dos dedos em 

oposição). 

 

Plinto: 

Necessidade de continuação de 
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Mini: 

- S. engrupado; 

- S. c/ meia pirueta; 

 

Trave: 

- Meia volta c/ balanço 1 perna; 

- Saída c/ meia pirueta e receção 

equilibrada. 

 

Barra: 

- Balanço atrás e à frente c/ saída 

equilibrada retaguarda; 

- Balanços laterais c/ mudança 

sucessiva de pegas, percorrendo 

lateral/ a barra; 

trabalho em torno da competência 

definida, pois nenhum elemento do 

grupo conseguiu ainda atingir a 

mesma. 

 

Mini: 

As alunas Pascoalina e Eliane já 

conseguem realizar meia pirueta, 

no entanto, necessitam de 

consolidação da mesma. Todas as 

outras competências devem 

continuar ase trabalhadas pelos 

elementos do grupo. Especial 

atenção para a necessidade de 

ganhar mais altura, principalmente 

as alunas Catarina e Renata. 

 

GNI 

Plinto: 

Necessidade de continuação de 

trabalho em torno da competência 

definida, pois nenhum elemento do 

grupo conseguiu ainda atingir a 

mesma. 

 

Mini: 

Necessidade de continuação de 

trabalho em torno da competência 

definida, pois nenhum elemento do 

grupo conseguiu ainda atingir a 

mesma. As alunas Ana e Maria já 

conseguem realizar o engrupado, 

contudo, necessitam de 

consolidação. Especial atenção à 

necessidade de ganhar mais altura, 

principalmente a Maria e a 

Carolina. A Carolina apresenta 

ainda algumas dificuldades na 

chamada a pés juntos. 

 

Trave: 

Necessidade de continuação de 

trabalho em torno da competência 

definida, pois nenhum elemento do 

grupo conseguiu ainda atingir a 

mesma. Todas as alunas devem 

trabalhar a meia volta primeiro no 

solo ou num banco sueco, 

progredindo depois para a trave. 

 

Barra: 

As alunas já conseguem executar 
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alguns balanços, no entanto, 

necessitam consolidação de ambas 

as competências. Especial atenção 

à pega (existe tendência de todos 

os alunos para a não colocação 

dos dedos em oposição). 

Ginástica 

acrobática 

PI – Todos os grupos 

- ; 

- ; 

- . 

Todos os grupos 

Nenhuma das figuras se encontra 

ainda consolidada, pelo que será 

necessário manter o trabalho em 

torno das mesmas. Os alunos José, 

Domingos e Kayque já conseguem 

realizar, ainda que com algumas 

falhas, as duas últimas figuras. 

Ténis 

I (consolidação) – Todos os grupos 

- 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.. 

Todos os grupos 

Deslocação com oportunidade 

encontra-se assimilada, ainda que 

com pequenas falhas pontuais. 

Todas as restantes competências 

necessitam de consolidação. 

Especial atenção à posição base e 

aos batimentos de direita e 

esquerda que ainda tendem a ser 

executados de baixo para cima ao 

invés de trás para a frente. Os 

alunos José e André apresentam 

domínio básico de todas as 

competências, necessitando, no 

entanto, de continuar o trabalho de 

consolidação. Os alunos Carolina, 

Catarina, Renata, Kayque, 

Vanessa, Maria e Ana necessitam 

de especial atenção na rotação do 

tronco aquando dos batimentos. 

Orientação 

I (consolidação) – Todos os grupos 

- Identifica no percurso a simbologia 

básica; 

- Orienta o mapa; 

- Identifica a melhor opção de percurso 

e utiliza-a; 

Todos os grupos 

Todos os alunos já conseguem 

executar as competências 

abordadas, contudo, as mesmas 

necessitam de consolidação, pelo 

que deverão manter-se na próxima 

UE. 
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Dança 

I (consolidação) – Todos os grupos 

Aeróbica: 

- Step-touch; 

- Passo em V; 

- Passo em A; 

- Marcha; 

- Passo cruzado; 

- Step joelho; 

- Step calcanhar. 

 

Chá-chá-chá: 

- Passo básico; 

- Promenades; 

- Volta à esq. e à dir.. 

 

Regadinho: 

- Passo de passeio; 

- Passo saltado; 

- Voltas. 

Todos os grupos 

As danças regadinho e chá-chá-

chá encontram-se assimiladas por 

toda a turma, sendo apenas 

necessário um trabalho de revisão 

das competências na próxima UE. 

Na aeróbica, todos os alunos, 

seguindo o professor, conseguem 

executar os passos em A e em V, o 

step-touch e a marcha. Os 

restantes passos deverão ser alvo 

de maior atenção na próxima UE. 

Tabela 1 - Balanço das AFD 

 

1.8. Área dos conhecimentos 

 A avaliação dos conhecimentos será feita na próxima UE, através da 

realização de um teste individual sem recurso a qualquer tipo de consulta. Contudo, 

a informação necessária para a realização do teste escrito foi transmitida nesta UE, 

assim como a data de realização do mesmo (23 de maio). 

 

1.9. Área da aptidão física 

 A aptidão física será avaliada apenas na próxima UE. Contudo, ao longo desta 

primeira UE foram postas em prática estratégias de desenvolvimento da aptidão 

física dos alunos. Exemplos dessas estratégias são a utilização de estações de 

condição física no decorrer das aulas de pavilhão e de corrida contínua no início de 

todas as sessões. A avaliação desta área encontra-se agendada para os dias 16 e 

30 de maio. 

 

1.10. Avaliação formativa e sumativa 

 A avaliação sumativa tem vindo a ser completada ao longo desta UE a partir 

do preenchimento, após cada aula, dos objetivos em análise na sessão. Ou seja, 

após cada aula, procedi ao registo, nas grelhas de avaliação, dos objetivos definidos 

para a sessão (normalmente dois ou três objetivos por aula). A avaliação formativa 

decorreu com recurso às grelhas de avaliação formativa preenchidas pelos alunos 

que não realizam a prática (heteroavaliação), às fichas de componentes críticas e às 
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transmissões de informação, da minha parte, acerca do desempenho dos alunos 

nas diferentes matérias. 

 

 

Parte II – Plano 2ª UE 

 

1. Objetivos da Unidade de Ensino 

 

 Esta segunda UE terá um conjunto de objetivos definidos no PAT, adaptados à 

evolução da turma ao nível do plano de 4ª etapa e, mais recentemente, no término 

da UE que agora terminou, tendo como ponto de partida o balanço desta última. 

Deste modo, tendo em conta os diferentes níveis de planeamento e ajustando o 

mesmo ao nível atual da turma, garanto a conformidade e coerência do 

planeamento, bem como o correto ajuste dos objetivos aos alunos, não permitindo 

que os mesmos se encontrem desadequados e possam gerar desmotivação. 

 Na área das AFD, embora os objetivos desta UE não sejam totalmente 

semelhantes aos da UE anterior, irei abordar estes últimos sempre que possível, 

uma vez que esta etapa se trata de uma etapa cujo principal cerne passa pela 

revisão e consolidação das matérias e conteúdos abordados. 

 Na área da aptidão física, tal como explanado no balanço da etapa anterior, 

embora sejam notórias melhorias na aptidão física dos alunos, a turma revela ainda 

algumas dificuldades nesta área, pelo que no decorrer desta próxima UE serão 

mantidas as estratégias que até aqui têm sido aplicadas e que têm surtido em 

efeitos positivos. Estas estratégias passam por todas as sessões serem compostas 

por uma parte inicial que envolve corrida contínua e algumas a envolverem também 

trabalho de condição física por estações, passam pela manutenção da intensidade 

das aulas, evitando os tempos prolongados de pausa na atividade motora e ainda 

pela inclusão de estações de condição física na parte principal de algumas aulas. 

 A tabela seguinte resume os objetivos da UE em cada matéria para cada 

grupo de nível. 

4ª ETAPA – 2ª UE (6/5 a 30/6) 

Matéria Objetivos 

Futebol 

PA (consolidação) – GNS 

- Devolve a bola p/ a frente do companheiro; 

- Passa rasteiro ou alto; 

- Pressiona; 
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- Fecha linhas de passe; 

- Compensa posição; 

- Drible. 

 

PE – GNM 

- Escolhe quando passar, rematar, driblar; 

- Marca adversário; 

- Competências de GR; 

- Remate; 

- Passe; 

- Desmarca-se. 

 

I (consolidação) – GNI 

- Atitude defensiva qd equipa perde bola; 

- Recepção e controlo de bola; 

- Passe; 

- Desmarca-se; 

- Regras: início, reinício, golo, canto, fora. 

Voleibol 

PE – GNS 
- 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; 
- Posiciona-se e finaliza em passe p/ espaço vazio; 
 

PE – GNM 
- Realiza c/ correção passe, manchete e s. baixo; 
- Posiciona-se p/ 2o toque e passa alto p/ companheiro ou colocado p/ 
adversário; 
- Regras: violações, 4 toques, rotação, pontuação, serviço; 
- Grupo de 4 mantém a bola no ar, usando passe ou manchete, c/ 
trajetória alta; 
 

I (consolidação) – GNI 
- Realiza c/ correção passe, manchete e s. baixo; 
- Serve por baixo p/ esq. ou drt.; 
- Regras: 2 toques, transporte; 
- 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. 

Basquetebol 

PE (consolidação) – GNS 

- Paragens e rotações 1 apoio; 

- Desmarca-se e corta p/ o cesto; 

- Lançamento na passada; 

- Posição defensiva básica; 

- Drible de proteção; 

- Liberta-se do defensor p/ finalizar ou passar; 

- Lançamento em salto. 

 

PI – GNM 

- Marca adversário direto; 

- Paragens e rotações 1 apoio; 
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- Participa no ressalto; 

- Regras: início, reinício, dribles, passos, fora, b. presa, faltas pessoais; 

- Lançamento parado. 

 

PI – GNI 

- Atitude defensiva qd equipa perde bola; 

- Paragens e rotações 1 apoio; 

- Regras: início, reinício, dribles, passos, fora, b. presa, faltas pessoais; 

- Escolhe quando passar, lançar, driblar; 

- Lançamento parado. 

Andebol 

PE – GNS 

- Remate em suspensão; 

- Desmarca-se rápida/ (ocupando racionalmente o campo); 

- Remate em apoio; 

- Fintas, mudança de direção; 

- Competências de GR. 

 

PI – GNM e GNI 

- Impede ou dificulta a progressão adversário; 

- Passe-recepção em corrida; 

- Drible-remate em salto; 

- Competências de GR. 

Atletismo 

E – GNS 

- Corrida de barreiras com partida em 4 apoios; 

- Lançar bola com pega correta; 

- Salto em Altura - Fosbury Flop. 

 

PE – GNM e GNI 

- Corrida de barreiras com partida em 4 apoios; 

- Salto em Altura - Fosbury Flop; 

- Lança o peso 3 a 4kg, de costas com rotação do tronco sem balanços. 

Ginástica de 

solo 

E – GNS 

- C. retaguarda c/ pino; 

- Sequência: Pino de braços seguido de c. à frente; C. retaguarda p. 

juntas estendidas; Roda; P . flexibilidade – Ponte; 

- Rodada. 

 

PE – GNM 

- C. frente saltada; 

- Sequência: C. frente engrupada; C. retaguarda; Pino de cabeça; Avião; 

P. flexibilidade -vela ou mãos no chão; Elementos de ligação, harmonia, 

fluidez. 

 

I – GNI 

- 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; 

- C. retaguarda; 

- Pino de cabeça. 
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Ginástica de 

aparelhos 

PE – GNS 

Plinto: 

- S. entre mãos no plinto longitudinal; 

- Roda no plinto transversal; 

- Passagem por pino no plinto transversal. 

 

Mini: 

- Pirueta esq. e drt.; 

- Carpa pernas afastadas; 

 

Trave: 

- Meia volta c/ balanço 1 perna; 

- Entrada a um pé; 

- Pivot c/ balanço de 1 perna. 

 

Barra: 

- Rolamento frente partindo de apoio ventral; 

- Subida de frente (pronação) e saída em rolamento à frente; 

- Saída em báscula à frente com receção equilibrada. 

 

PI – GNM 

Trave: 

- Meia volta c/ balanço 1 perna; 

- Saída c/ meia pirueta e receção equilibrada; 

- Pivot c/ balanço de 1 perna. 

 

Barra: 

- Rolamento frente partindo de apoio ventral; 

- Cambiada. 

 

Plinto: 

- Cambalhota à frente no plinto. 

 

Mini: 

- Salto com meia pirueta; 

- Pirueta esq. e dir. 

 

PI – GNI 

Plinto: 

- Cambalhota à frente no plinto longitudinal; 

 

Mini: 

- S. engrupado; 

- S. c/ meia pirueta; 

 

Trave: 

- Meia volta c/ balanço 1 perna; 

- Saída c/ meia pirueta e receção equilibrada. 

 

Barra: 

- Balanço atrás e à frente c/ saída equilibrada retaguarda; 
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- Balanços laterais c/ mudança sucessiva de pegas, percorrendo lateral/ 

a barra; 

Ginástica 

acrobática 

PI – Todos os grupos 

- ; 

- ; 

- ; 

- . 

Ténis 

I (consolidação) – Todos os grupos 

- Posição base; 

- Pegas e mudança de pega; 

- Direita c/ correção; 

- Esquerda c/ correção; 

- Coloca a bola ao alcance de 1 companheiro utilizando drt. e esq.. 

Orientação 

I (consolidação) – Todos os grupos 

- Identifica no percurso a simbologia básica; 

- Identifica a melhor opção de percurso e utiliza-a; 

Dança 

I (consolidação) – Todos os grupos 

Aeróbica: 

- Sequência coreográfica (prepara e apresenta); 

- Step-touch; 

- Passo em V; 

- Passo em A; 

- Marcha; 

- Passo cruzado; 

- Step joelho; 

- Step calcanhar. 

 

Chá-chá-chá: 

- Passo básico; 

- Promenades; 

- Volta à esq. e à dir.. 

 

Regadinho: 

- Passo de passeio; 
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- Passo saltado; 

- Voltas. 

Tabela 2 - Objetivos da UE 

 

2. Grupos de nível por matéria 

Matérias 
Grupo Nível 

Superior (GNS) 
Grupo Nível Médio 

(GNM) 
Grupo Nível 
Inferior (GNI) 

Futebol 

- André Gomes 
- Diogo Serra 
- Domingos Mendes 
- José Alves 
- Renaldo Monteiro 
- Pascoalina Mendes 
- Jéssica Matos 

- Catarina Costa 
- Cláudia Pires 
- Eliane Fernandes 
- Kayque Santos 
- Renata Pedro 

- Ana Barradas 
- Carolina Santos 
- Mara Boleta 
- Maria Cruz 
- Vanessa Valadares 

Voleibol 

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

- Ana Barradas 
- Maria Cruz 
- Renata Pedro 
- Mara Boleta 
- Jéssica Matos 

- Carolina Santos 
- Catarina Costa 
- Cláudia Pires 
- Vanessa Valadares 

Basquetebol 

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

- Ana Barradas 
- Eliane Fernandes 
- Maria Cruz 
- Renata Pedro 
- Mara Boleta 
- Catarina Costa 

- Carolina Santos 
- Cláudia Pires 
- Vanessa Valadares 

Andebol 

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

- Ana Barradas 
- Carolina Santos 
- Catarina Costa 
- Cláudia Pires 
- Eliane Fernandes 
- Jéssica Matos 
- Mara Boleta 
- Maria Cruz 
- Renata Pedro 
- Vanessa Valadares 

 

Atletismo 

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

- Ana Barradas 
- Carolina Santos 
- Catarina Costa 
- Cláudia Pires 
- Eliane Fernandes 
- Jéssica Matos 
- Mara Boleta 
- Maria Cruz 
- Pascoalina Mendes 
- Renata Pedro 
- Vanessa Valadares 
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Ginástica 
Solo 

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

- Ana Barradas 
- Eliane Fernandes 
- Jéssica Matos 

- Carolina Santos 
- Catarina Costa 
- Cláudia Pires 
- Mara Boleta 
- Maria Cruz 
- Renata Pedro 
- Vanessa Valadares 

Ginástica 
Aparelhos 

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

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

- Ana Barradas 
- Carolina Santos 
- Maria Cruz 
- Vanessa Valadares 

Ginástica 
Acrobática 

Turma 

Orientação Turma 

Ténis Turma 

Dança Turma 

Tabela 3 - Grupos de nível por matéria 

 

3. Calendarização 

Unidade 

de 

Ensino 

4ª Etapa 

Data Espaço 
Matérias, Fitnessgram e Conhecimentos 

Início em rotação 1 

2ª UE 

6/5 P2 

Andebol 

Voleibol 

Atletismo (apenas salto em altura) 

9/5 Ginásio 

Ginástica de aparelhos 

Ginástica de solo 

Ginástica acrobática 

Dança 

Mudança para rotação 2 

13/5 Exterior 

Ténis 

Orientação 

Futebol 

Atletismo 

16/5 P1 

Basquetebol 

Voleibol 

Atletismo (apenas salto em altura) 

Dança 
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Fitnessgram (força superior; força abdominal) 

20/5 Exterior 

Ténis 

Orientação 

Futebol 

Atletismo 

23/5 P1 
Teste escrito 

Medições peso e altura 

Mudança para rotação 3 

27/5 Ginásio 

Ginástica de aparelhos 

Ginástica de solo 

Ginástica acrobática 

Dança 

30/5 P2 

Basquetebol 

Voleibol 

Atletismo (apenas salto em altura) 

Fitnessgram (vaivém; senta e alcança) 

3/6 Ginásio 

Ginástica de aparelhos 

Ginástica de solo 

Ginástica acrobática 

Dança 

Tabela 4 - Calendarização 

 

4. Planos de aula 

AULAS DE PAVILHÃO 

A
q

u
e

c
im

e
n

to
 

- Corrida (duração de uma música) 

+ 

- Condição física (estações); 

ou 

- Criss-cross basquetebol ou andebol 

ou 

- Manipulação de bola de basquetebol ou andebol 

TP/TT 

12’/17’ 

M
a
té

ri
a

 

Competências Exercícios 15’/32’ 
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V
o

le
ib

o
l 

(E
n

s
in

o
 m

a
s
s

iv
o

) 
PE – GNS 

- 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; 
- Posiciona-se e finaliza em passe p/ espaço 
vazio; 
 

PE – GNM 

- Realiza c/ correção passe, manchete e s. 
baixo; 
- Posiciona-se p/ 2o toque e passa alto p/ 
companheiro ou colocado p/ adversário; 
- Regras: violações, 4 toques, rotação, 
pontuação, serviço; 
- Grupo de 4 mantém a bola no ar, usando 
passe ou manchete, c/ trajetória alta; 
 

I (consolidação) – GNI 

- Realiza c/ correção passe, manchete e s. 
baixo; 
- Serve por baixo p/ esq. ou drt.; 
- Regras: 2 toques, transporte; 
- 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. 

- A pares, mantêm a bola no ar com toque de 

dedos ou manchete (grupo de nível inferior); 

- Em grupos de 3 ou 4 elementos, mantêm a 

bola de voleibol no ar com toque de dedos ou 

manchete (grupo de nível médio) e remates 

pouco tensos para o colega receber em 

manchete (grupo de nível superior); 

- Exercício de remate (um passador, uma fila, 

coloca a bola no passador e este inicia com 

passe simples, devolução em manchete e passe 

para remate) (grupo de nível superior); 

- A pares, separados pela rede, serviço por 

baixo para o colega que recebe em manchete 

ou toque de dedos, apanha e recomeça (todos 

os grupos); 

- Jogo 3x3 com progressão até 6x6 (noção de 

passador) (grupos nível superior e nível 

médio). 

 

 

Variantes facilidade (progressões): 

- Sozinho, com uma bola, executa séries de auto 

passes (toque de dedos e manchete); 

 

Variantes de dificuldade: 

- Jogo 2x2, 3x3 ou 6x6. 
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B
a

s
q

u
e

te
b

o
l 

(E
s

ta
ç

õ
e
s

) 
PE (consolidação) – GNS 

- Paragens e rotações 1 apoio; 

- Desmarca-se e corta p/ o cesto; 

- Lançamento na passada; 

- Posição defensiva básica; 

- Drible de proteção; 

- Liberta-se do defensor p/ finalizar ou passar; 

- Lançamento em salto. 

 

PI – GNM 

- Marca adversário direto; 

- Paragens e rotações 1 apoio; 

- Participa no ressalto; 

- Regras: início, reinício, dribles, passos, fora, 

b. presa, faltas pessoais; 

- Lançamento parado. 

 

PI – GNI 

- Atitude defensiva qd equipa perde bola; 

- Paragens e rotações 1 apoio; 

- Regras: início, reinício, dribles, passos, fora, 

b. presa, faltas pessoais; 

- Escolhe quando passar, lançar, driblar; 

- Lançamento parado. 

- Em quadrado (grupos de 4), exercício de 

passes consecutivos + lançamentos (todos os 

grupos); 

- Slalom em drible, contornando os pinos e 

alternando a mão do drible + lançamento na 

passada ou parado (todos os grupos); 

- A pares, o portador da bola realiza drible com 

mudança de mão e o colega realiza posição 

defensiva básica (grupo nível superior); 

- Jogo reduzido 3x3, 4x4 ou 3x2 (com jocker) 

(todos os grupos); 

- Analítico de paragens com rotações a um 

apoio + lançamento parado (grupos nível 

médio e inferior). 

 

Variantes facilidade (progressões): 

- Lançamentos, passes e dribles em situação 

analítica; 

 

Variantes de dificuldade: 

- Jogo 5x5 (grupo nível superior). 

38’/70’ 

A
tl

e
ti

s
m

o
 (

E
s

ta
ç

õ
e

s
) 

E – GNS 

- Corrida de barreiras com partida em 4 apoios; 

- Lançar bola com pega correta; 

- Salto em Altura - Fosbury Flop. 

 

PE – GNM e GNI 

- Corrida de barreiras com partida em 4 apoios; 

- Salto em Altura - Fosbury Flop; 

Todos os grupos 

- Salto em altura com técnica de Fosbury Flop; 

- Corrida de barreiras com partida de 4 apoio. 

 

Variantes facilidade (progressões): 

- Salto com técnica de tesoura; 

- Variar altura da fasquia e das barreiras. 

 

Variantes de dificuldade: 

- Aumentar altura da fasquia e das barreiras. 
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A
n

d
e

b
o

l 
(E

s
ta

ç
õ

e
s

) 
PE – GNS 

- Remate em suspensão; 

- Desmarca-se rápida/ (ocupando 

racionalmente o campo); 

- Remate em apoio; 

- Fintas, mudança de direção; 

- Competências de GR. 

 

PI – GNM e GNI 

- Impede ou dificulta a progressão adversário; 

- Passe-recepção em corrida; 

- Drible-remate em salto; 

- Competências de GR. 

Todos os grupos 

- Em equipas de 4 ou de 3, cada equipa tem 5 

ataques para tentar finalizar; 

- Duas filas com passador ao meio, passe, 

receção e remate em apoio e em impulsão; 

- 3x3 em campo reduzido (4 balizas pequenas); 

- Jogo dos apoios laterais (2x1 ou 2x2 na zona 

central). 

 

Variante de facilidade: 

- Exercício analítico de passe e receção 

(dispostos em quadrado ou frente a frente); 

- Drible + remate (analítico). 

 

Variante de dificuldade: 

- 1x1 em espaço limitado com auxílio de um 

passador + finalização. 

- Jogo 4x4 ou 5x5 em meio campo (2 ou 4 

balizas pequenas). 

D
a
n

ç
a

 (
E

n
s
in

o
 m

a
s

s
iv

o
) 

I (consolidação) – Todos os grupos 

Aeróbica: 

- Sequência coreográfica (prepara e 

apresenta); 

- Step-touch; 

- Passo em V; 

- Passo em A; 

- Marcha; 

- Passo cruzado; 

- Step joelho; 

- Step calcanhar. 

 

Chá-chá-chá: 

- Passo básico; 

- Promenades; 

- Volta à esq. e à dir.. 

 

Regadinho: 

- Passo de passeio; 

- Passo saltado; 

- Voltas. 

- Individualmente ou a pares, os alunos 

executam os passos indicados (estilo de 

ensino por comando); 

5’/75’ 

Nota: O tempo para instrução inicial será 5’. 

Tabela 5 - Plano aulas de pavilhão 
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AULAS DE GINÁSIO 

A
q

u
e

c
im

e
n

to
 

- Corrida + mobilização articular; 

- Jogo do mata com fitball; 

ou 

- Jogo de rugby com fitball; 

ou 

- Futvolei com fitball (um toque na bola). 

TP/TT 

8’/13’ 

M
a

té
ri

a
 

Competências Exercícios 

10’/23’ 

D
a
n

ç
a

 (
E

n
s
in

o
 m

a
s

s
iv

o
) 

I (consolidação) – Todos os grupos 

Aeróbica: 

- Sequência coreográfica (prepara e apresenta); 

- Step-touch; 

- Passo em V; 

- Passo em A; 

- Marcha; 

- Passo cruzado; 

- Step joelho; 

- Step calcanhar. 

 

Chá-chá-chá: 

- Passo básico; 

- Promenades; 

- Volta à esq. e à dir.. 

 

Regadinho: 

- Passo de passeio; 

- Passo saltado; 

- Voltas. 

- Individualmente ou a pares, os alunos 

executam os passos indicados (estilo de 

ensino por comando); 
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G
in

á
s

ti
c

a
 d

e
 a

p
a

re
lh

o
s

 (
E

s
ta

ç
õ

e
s

) 

PE – GNS 

Plinto: 

- S. entre mãos no plinto longitudinal; 

- Roda no plinto transversal; 

- Passagem por pino no plinto transversal. 

 

Mini: 

- Pirueta esq. e drt.; 

- Carpa pernas afastadas; 

 

Trave: 

- Meia volta c/ balanço 1 perna; 

- Entrada a um pé; 

- Pivot c/ balanço de 1 perna. 

 

Barra: 

- Rolamento frente partindo de apoio ventral; 

- Subida de frente (pronação) e saída em rolamento à 

frente; 

- Saída em báscula à frente com receção equilibrada. 

 

PI – GNM 

Trave: 

- Meia volta c/ balanço 1 perna; 

- Saída c/ meia pirueta e receção equilibrada; 

- Pivot c/ balanço de 1 perna. 

 

Barra: 

- Rolamento frente partindo de apoio ventral; 

- Cambiada. 

 

Plinto: 

- Cambalhota à frente no plinto. 

 

Mini: 

- Salto com meia pirueta; 

- Pirueta esq. e dir. 

 

PI – GNI 

Plinto: 

- Cambalhota à frente no plinto longitudinal; 

 

Mini: 

- S. engrupado; 

- S. c/ meia pirueta; 

 

Trave: 

- Meia volta c/ balanço 1 perna; 

- Saída c/ meia pirueta e receção equilibrada. 

 

Barra: 

- Balanço atrás e à frente c/ saída equilibrada 

retaguarda; 

- Balanços laterais c/ mudança sucessiva de pegas, 

percorrendo lateral/ a barra; 

- Em estações, os alunos executam as 

tarefas propostas para o seu nível. 

 

Variantes facilidade (progressões): 

Plinto: 

- Salto de eixo no boque; 

- Salto entre mãos no boque; 

- De joelhos em cima do plinto de esponja, 

realizar cambalhota. 

 

Mini: 

- Salto de extensão. 

 

Trave: 

- Executar as tarefas no banco sueco. 

 

Variantes de dificuldade: 

Mini: 

- 3/4 mortal engrupado c/ ajuda; 

- 1/4 mortal atrás; 

Trave: 

- Salto de gato e corça; 

- Cambalhota a frente. 

Barra: 

- Meia volta em apoio; 

- Rolamento à frente seguido de balanços. 

 

 

 

47’/70’ 
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G
in

á
s

ti
c

a
 d

e
 s

o
lo

 (
E

s
ta

ç
õ

e
s

) 

E – GNS 

- C. retaguarda c/ pino; 

- Sequência: Pino de braços seguido de c. à frente; C. 

retaguarda p. juntas estendidas; Roda; P . flexibilidade 

– Ponte; 

- Rodada. 

 

PE – GNM 

- C. frente saltada; 

- Sequência: C. frente engrupada; C. retaguarda; Pino 

de cabeça; Avião; P. flexibilidade -vela ou mãos no 

chão; Elementos de ligação, harmonia, fluidez. 

 

I – GNI 

- 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; 

- C. retaguarda; 

- Pino de cabeça. 

- Em estações, os alunos executam as 

tarefas propostas para o seu nível. 

 

Variantes facilidade (progressões): 

- Cambalhota à retaguarda em plano 

inclinado ou balanços (bolinha); 

- Ponte com ajuda; 

- Cambalhota à retaguarda com ajuda; 

- Pino de cabeça com ajuda. 

 

Variantes de dificuldade: 

- Sequência: rodada, cambalhota à 

retaguarda com pino e posição de força; 

- Roda a 1 braço. 

G
in

á
s

ti
c

a
 a

c
ro

b
á

ti
c

a
 (

E
s

ta
ç
õ

e
s

) 

PI 

- ; 

- ; 

- ; 

- . 

- Em estações, os alunos executam as 

tarefas propostas para o seu nível. 

Nota: O tempo para instrução inicial será 5’ e o tempo para retorno à calma, arrumação do material e feedback 

final será 5’. 

Tabela 6 - Plano aulas de ginásio 
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AULAS DE EXTERIOR 

A
q

u
e

c
im

e
n

to
 

- Corrida + mobilização articular; 

- Apanhada com bola de futebol (a pares, um foge controlando a bola de futebol, o outro tenta 

roubá-la); 

ou 

- Jogo dos 20 passes com bola de futebol (a pares, numa área reduzida e em corrida livre, 

tentam executar um máximo de 20 passes consecutivos no mínimo tempo possível). 

TP/TT 

10’/15’ 

M
a

té
ri

a
 

Competências Exercícios 

55’/70’ 

T
é

n
is

 (
E

s
ta

ç
õ

e
s

) I (consolidação) – Todos os grupos 

- Posição base; 

- Pegas e mudança de pega; 

- Direita c/ correção; 

- Esquerda c/ correção; 

- Coloca a bola ao alcance de 1 companheiro 

utilizando drt. e esq.. 

Todos os grupos 

- A pares, passe para o outro lado da rede 

após a bola bater uma vez no chão; 

 

Variante de facilidade: 

- Sozinho, com uma raquete e uma bola, 

batimentos seguidos sem que a bola caia no 

chão; 

- Utilizar bolas de esponja. 

 

Variante de dificuldade: 

- Jogo 1x1 com bola normal. 
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F
u

te
b

o
l 

(E
s

ta
ç

õ
e

s
) 

PA (consolidação) – GNS 

- Devolve a bola p/ a frente do companheiro; 

- Passa rasteiro ou alto; 

- Pressiona; 

- Fecha linhas de passe; 

- Compensa posição; 

- Drible. 

 

PE – GNM 

- Escolhe quando passar, rematar, driblar; 

- Marca adversário; 

- Competências de GR; 

- Remate; 

- Passe; 

- Desmarca-se. 

 

I (consolidação) – GNI 

- Atitude defensiva qd equipa perde bola; 

- Recepção e controlo de bola; 

- Passe; 

- Desmarca-se; 

- Regras: início, reinício, golo, canto, fora. 

- Em equipas de 4, cada equipa tem 4 

ataques para tentar finalizar (grupos nível 

médio e superior); 

- Jogo dos apoios laterais (2x1 ou 2x2 na 

zona central) (todos os grupos). 

- 1x1 em espaço limitado + finalização (grupo 

nível superior); 

- 3x3 em espaço reduzido (balizas pequenas) 

(todos os grupos); 

- Duas filas, um passador, slalom, passe, 

receção e remate (grupo nível inferior); 

 

Variante de facilidade: 

- Duas filas, um passador ao centro, passe-

receção-remate à baliza; 

- Slalom com condução de bola e passe para 

o colega seguinte; 

- Passe e receção em situação analítica. 

 

Variante de dificuldade: 

- Jogo 4x4 em meio campo (2 ou 4 balizas 

pequenas). 

A
tl

e
ti

s
m

o
 (

E
s

ta
ç

õ
e

s
) 

E – GNS 

- Corrida de barreiras com partida em 4 

apoios; 

- Lançar bola com pega correta; 

 

PE – GNM e GNI 

- Corrida de barreiras com partida em 4 

apoios; 

- Lança o peso 3 a 4kg, de costas com rotação 

do tronco sem balanços. 

- A pares, realizam corrida de barreiras 

(competição); 

- Individualmente, realizam corrida de 

barreiras (cronometragem de tempos); 

- Individualmente, lançamento do peso para a 

caixa de areia; 

- A pares, lançamento do vortex. 

 

Variantes facilidade (progressões): 

- Variar altura das barreiras; 

- Utilização do peso mais pequeno e mais 

leve. 

 

Variantes de dificuldade: 

- Aumentar altura da fasquia e das barreiras; 

- Utilizar o peso maior. 
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O
ri

e
n

ta
ç

ã
o

 (
E

s
ta

ç
õ

e
s

) 

I (consolidação) – Todos os grupos 

- Identifica no percurso a simbologia básica; 

- Identifica a melhor opção de percurso e 

utiliza-a; 

- Individualmente, orientam o mapa, 

identificam a sua localização e realizam um 

pequeno percurso; 

 

Variante de dificuldade: 

- A pares, constroem um percurso para os 

colegas utilizando a simbologia correta. 

Nota: O tempo para instrução inicial será 5’ e o tempo para retorno à calma, arrumação do material e 

feedback final será 5’. 

Tabela 7 - Plano aulas de exterior 
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