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Introdução 

O presente projeto tem como objetivo a lecionação da Educação e Expressão 

Físico-Motora (EEFM) numa turma do 1º ciclo de escolaridade. Desta forma o projeto 

está envolvido na área 1 do estágio pedagógico, tendo em vista a organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem, no que concerne às competências de condução 

do ensino nas aulas de Educação Física, particularmente no 1º Ciclo. 

Com o objetivo de desenvolver da melhor forma a prática pedagógica, houve 

uma prévia conversa com o Professor Titular da Turma (PTT), de forma a perceber 

quais as dificuldades, virtudes de cada aluno, bem como eventuais alunos 

provocadores de comportamentos desviantes. Durante a lecionação este professor da 

turma deverá estar presente nas aulas.  

A lecionação desta área será realizada na semana de 4 de Março a 8 de 

Março. A turma por mim selecionada será a turma do 1º ano de escolaridade, da 

escola Alice Leite do Agrupamento de Escolas de Alfornelos, cujo PTT é o professor 

CM,  

No que concerne à estrutura do projeto, este inicia-se com a apresentação do 

horário destinado à lecionação da EEFM, de seguida será feita uma caracterização da 

turma tendo por base a auscultação feita ao PTT, onde serão apresentadas as 

principais características da turma, bem como os alunos potenciadores de 

comportamentos desviantes. Posteriormente será apresentado o plano de aula para 

esta aula e por último serão apresentados os objetivos de formação deste projeto. 
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Horário 

 

Semana de 4 de Março a 8 de Março 

Turma: 1º Ano Dia: 8 Março Hora: 09:30 às 10:30 Escola: EB Alice Leite 

 

Caracterização da turma 

Esta caracterização da turma surgiu através de uma conversa com o PTT da 

turma bem como da observação da aula lecionada pela Núria. 

A turma é constituída por 24 alunos, dos quais 15 são rapazes e 9 são raparigas, 

com idades compreendidas entre os 6 e 7 anos. Quanto ao desempenho e ao 

comportamento, esta turma por ser muito heterogénea, nota-se algumas diferenças ao 

nível da maturidade e empenho dos alunos. 

Na turma existem 3 alunos com mais dificuldades comportamentais, quanto às 

dificuldades ao nível da motricidade, coordenação ou postura são a existem outros 3. 

Na lecionação, é costume o PTT trabalhar com a turma de forma massiva, no 

entanto foi possível verificar na aula da Núria que alguns alunos necessitam de um 

acompanhamento mais próximo de forma a motivá-los para a prática das atividades. 
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Plano de Aula 

Parte da aula Matérias Situações de Apz Objetivos Específicos Estratégias de Ensino 

Aquecimento 
(Deslocamentos e 

Equilíbrios) 

Corrida pelo ginásio: 
- Corrida livre; 
- Mobilização articular; 
- Saltos a pés juntos; 
- Saltos a “pé coxinho”; 
- Saltos de Canguru 

- Saltos de Coelho 

 

Grupos:  
- Massivo; 
- 3 equipas nas estafetas. 
 
Material: 
- Bolas; 
- Fitas; 
- Pinos, 
- Cordas 
 
Estilo de ensino: 
- Tarefa 
- Comando 

Parte 

Fundamental 

Jogos 

- Jogo das paredes: 
   - Cada lado de um quadrado é numerado 
de 1-4. 
   - Posição de “gigante” e “anão”. 

- Resposta aos estímulos dos números e das 
posições.  

Manipulação de 
Bolas  

- Frente a frente: 
   - Com uma bola passam de mão para 
mão; 
   - Um passa a bola para a parede e o 
outro apanha-a sem deixar cair; 
   - Um atira a bola ao ar e o outro apanha 
sem deixar cair; 
   - Um aluno passa a bola pelo ar e o outro 
a bater uma vez no chão; 
   - A bola bate dentro do arco e vai para o 
colega; bate fora, depois dentro e depois 
fora do arco e ressalta para o colega. 

- Agarrar a bola; 
- Lançar a bola; 
- Manipular a bola tendo em conta diversas 
trajetórias. 

Jogos 

- Jogo da Estafetas: 
   - Sentados vão passando a bola por cima 
da cabeça para trás; 
   - Em pé passam a bola por entre as 
pernas; 
   - Cada aluno corre com uma bola na mão, 
passam por dentro do arco que se 
apresenta no chão, a meio do caminho. Vão 
até à parede e voltam, passando a bola ao 
colega que efetua o mesmo processo, e 
assim sucessivamente até ao final da fila. 

- Desenvolver o espirito competitivo; 
- Manipular a bola tendo em conta as 
diferentes direções da mesma. 
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Deslocamentos 
- Os alunos vão se um lado ao outro do 
ginásio e ao serem chamados não poderão 
olhar para trás.  

- Despertar a atenção e concentração dos 
alunos. 

Retorno à 

Calma 
Relaxação. 

- Os alunos estão sentados com pernas “à 
chinês”; 
- Com os olhos fechados; 
- Em silêncio absoluto 

- Proporcionar aos alunos um momento de 
calma apos toda a agitação da aula 
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Objetivos de formação 

Esta ação tem o objetivo de formação, proporcionar aos estagiários a 

possibilidade de lecionar a Educação e Expressão Físico-Motora numa turma do 1º 

ciclo de escolaridade, com o intuito de assim melhorar a sua prática pedagógica 

através do conhecimento das características dos alunos deste ciclo de ensino.  

Assim sendo, estes objetivos de formação vão ao encontro de um trabalho de 

conjunto entre o estagiário e o PTT no sentido de desenvolver um melhor trabalho com 

os alunos, através de um melhor conhecimento por parte do estagiário da turma.  

Quanto aos alunos, um dos objetivos é contactar com um maior número de 

alunos destas idades de forma a experienciar a condução de ensino, abordagem às 

matérias, progressões e organização da aula com estes diferentes níveis de 

aprendizagem. 

Na qualidade da lecionação, deverá proporcionar aos alunos novas 

aprendizagens, com o objetivo que estes evoluam nas mesmas e tenham a devida 

atenção à informação bem como aos diversos feedbacks dados ao longo da sessão. 

Quanto ao clima de aula que deverá ser proporcionado aos alunos, passará como 

sempre por um clima positivo e que faculte um clima de aprendizagem, bem como 

experiências agradáveis e motivantes, com o objetivo de os alunos desenvolverem o 

gosto pela disciplina e atividade física. 

Por último, e visto ser a primeira vez que lecionarei a esta turma neste 

contexto, levarei algumas situações de aprendizagem possivelmente mais adequadas 

às eventuais dificuldades dos alunos, com o objetivo de obter a máxima aprendizagem 

possível. 


