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1. Balanço da 3ª Unidade de Ensino 
 

O balanço da 4ª Unidade de Ensino só poderá ser concluído no final da segunda 

rotação da mesma, ou seja, quando esta se conclui. 

 

2. Estruturação da 4ª Unidade de Ensino 

 A presente Unidade de Ensino decorrerá em duas semanas, a primeira entre os 

dias 12 e 18 de novembro de 2012 e a segunda entre 10 e 14 de dezembro de 2012, 

no espaço 2 e englobará a 23ª, 24ª, 25ª, 35ª, 36ª e 37ª aula inclusive. Tal como 

descrito no Plano Anual de Turma (PAT), farão parte desta Unidade de Ensino 

conteúdos específicos das três áreas de extensão da EF.  

 

2.1. Decisões Metodológicas e Estratégias de Atuação 

 Para além das decisões estabelecidas ao nível do Plano Anual de Turma e do 

Plano de Etapa, apresento de seguida as decisões e estratégias referentes à presente 

UE. 

 Matérias 

As matérias selecionadas para o conjunto de aulas desta UE são: o voleibol, o 

basquetebol, a ginástica acrobática e o atletismo (salto em altura). De seguida 

apresentarei uma breve descrição de como serão abordadas as matérias acima 

referidas. 

Voleibol 

Nesta UE a matéria prioritária, como descrito no PAT, é o voleibol, pois a maioria 

dos alunos não tem o nível introdutório completo, por isto será uma matéria presente 

em todas as aulas da UE. Vou optar por seguir a estratégia referida no PAT para a 

modalidade e continuarei a insistir no passe. Objetivo será os alunos no final da UE 
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conseguirem realizar jogo de cooperação 1x1 ou, um pouco mais ambicioso, 2x2 

apenas com o gesto técnico de passe. 

Basquetebol 

 O basquetebol, na primeira aula de cada semana (45 minutos), será lecionado 

através de formas jogadas de forma a facilitar a dinâmica destas aulas. Contudo estas 

serão montadas de forma a perseguir os objetivos pretendidos. Nas aulas de 90 

minutos (segunda aula da semana) serão introduzidos exercícios mais analíticos de 

forma a perseguir uma intervenção mais precisa sobre os alunos mais fracos. Nesta 

matéria serão reduzidos alguns dos objetivos a atingir, quando comparados com 

unidades de ensino anteriores, de forma a permitir uma ação pedagógica mais 

metódica sem transmitir demasiados conteúdos de uma só vez. 

Salto em Altura 

Para esta UE os gestos técnicos a serem trabalhados serão: a fase da corrida, 

que tem de ser em aceleração de forma progressiva e de fora para dentro; a colocação 

do pé na chamada, virado para fora, com o pé contrário à perna que vai atacar a 

fasquia; e impulsão ativa, pois pelo que pude ver na avaliação inicial os alunos fazem 

uma chamada pouco marcada. 

Ginástica Acrobática 

Na acrobática a intenção será continuar a perseguir os objectivos introduzidos 

na unidade de ensino anterior. No entanto serão acrescentados alguns conteúdos e 

talvez ajustadas algumas progressões. 

 

 Condição Física 

Nesta UE irão ser treinadas as capacidades físicas de Força Superior, 

Coordenação, Flexibilidade e Resistência.  

O treino de condição física irá desenrolar-se em todas as seis aulas. Será 

concretizada através de uma estação, funcionando ao mesmo tempo que duas 

matérias ou então será realizada de forma massiva no início da aula, dependendo da 

aula. 

Apresenta-se, de seguida os exercícios que irão ser prescritos: 
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Força Superior 

 Limpa vidros. De barriga para baixo com os braços em extensão à largura 

dos ombros o aluno toca numa mão e na outra. 

Flexibilidade 

 Alongamentos realizados no final da aula. 

Coordenação 

 Nas escadas ou postes de voleibol 

o Centopeia 

 Saltos à corda 

Flexibilidade e Força Superior 

 Lagarta em casulo 

Resistência 

 Existirá durante o aquecimento uma preocupação específica sobre o 

treino desta capacidade. 

 

 Conhecimentos 

No que diz respeito a esta área serão transmitidos nos momentos de instrução 

os seguintes conteúdos: 

a) Regras básicas das diferentes matérias – componentes críticas dos 

gestos técnicos de drible e lançamento no basquetebol, do passe no 

voleibol, da corrida e chamada no salto em altura e das pegas na 

ginástica acrobática (pega de coxas, de pulso e simples). 

b) Rotinas de organização e gestão da aula e dos materiais – transporte 

correto do material de salto em altura, montagem dos postes e fasquia. 

Relembrar os alunos que devem retirar fios, brincos, anéis e pulseiras. 

Relembrar disposição dos alunos nas demonstrações. 
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 Os estilos de ensino utilizados para a lecionação desta área serão por comando 

e descoberta guiada. Por estarmos numa fase inicial alguns dos conteúdos terão de ser 

transmitidos com o professor a debitar matéria, no entanto sempre que possível os 

alunos serão questionados de forma a permitir que haja um raciocínio por parte dos 

mesmos sobre a informação que está a ser transmitida.  

 

 Estrutura da aula/calendarização 

 Quanto à estrutura das aulas, esta terá uma estrutura de continuidade de 

aula para aula, propondo assim, de forma mais operacional, a seguinte organização 

para todas as aulas.  

Tabela 1 - Estrutura das aulas da UE 

ESPAÇO 2 

Dia 12/11 15/11 10/12 13/12 

Nº da Aula 23 24/25 35 36/37 

Matérias 

Voleibol X X X* X 

Basquetebol X X X*  

Salto em Alt.  X  X* 

Acrobática X X X X* 

AF 

Força 
Superior 

X X X  

Flexibilidade X X X X* 

Coordenação X X X  

Resistência X X  X* 

Conhecimentos 

Matérias X X X X 

Condição 
Física 

X X X X 

Org. e Gest. 
da aula e 
material 

X X   

 Legenda: 

- (*) avalição sumativa da matéria em questão; 

- (X) Matérias para a aula em questão 

 

2.2. Formação de grupos 

 De acordo com o planeamento proposto no plano de 2ª Etapa, quanto à 

formação de grupos, esta irá ser composta por grupos heterogéneos, sendo que estes 
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irão ser formados com base numa matéria – Basquetebol. Apesar de esta não ser a 

matéria mais prioritária, é a mais indicada para a formação de grupos. Isto porque é a 

matéria em que existe um maior número de alunos com um bom nível e para além 

disso quando cruzados os dados da AI das diferentes matérias os alunos que 

apresentam um bom nível nesta matéria, em geral são dos melhores nas matérias 

prioritárias. 

 Apresento de seguida os grupos formados: 

 

Grupos Heterogéneos 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Aluno Aluno Aluno Aluno 

OU 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Aluno Aluno Aluno 
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3. Objetivos a atingir 

3.1. Matérias 

3.1.1. Voleibol 
 

 Introdução 
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  Jogo de cooperação 1 x 1 ou exercício 

critério: 
 

 Passe: o aluno enquadra-se por baixo 

da bola, flete os joelhos e os braços e 

contacta com a bola apenas com a 

ponta dos dedos. 

 

3.1.2. Basquetebol 
 

 Introdução 

O
b

je
ti
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O aluno em situação analítica ou de jogo 3x3 ou 4x4, 

manifesta as seguintes ações: 

 Drible de progressão abaixo da cintura; 

 Lançamento parado utilizando o trabalho dos 

braços e pernas; 

 Desmarcação criando linhas de passe ofensivas (à 

frente da linha da bola), mantendo uma ocupação 

equilibrada do espaço. 

 Participa no ressalto 

 

3.1.3. Atletismo (salto em altura) 
 

 Introdução 

O
b

je
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 O aluno realiza as seguintes ações: 

 Corrida de balanço em aceleração e com trajetória 

curvilínea; 

 Chamada ativa e com pé contrário àperna que vai 

realizar o ataque à fasquia virado para fora. 
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3.1.4. Ginástica Acrobática 

 Introdução  

O
b
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s
 

 
Progressões para o elemento 1 e 2 do plano 
curricular: 
 

 Base: entender a dinâmica força equilíbrio. 

 Volante: ganhar confiança e noção de 

equilíbrio. 

 Pegas a utilizar: de coxas, de pulso e 

simples. 

 
 

4. Avaliação 

Relativamente à avaliação manter-se-ão as estratégias utilizadas para a recolha 

de dados relativamente à pontualidade, assiduidade, e atitudes na aula. A avaliação 

sumativa das matérias de salto em altura e acrobática será realizada na segunda 

semana desta UE. A avaliação de basquetebol e voleibol será finalizada nesta UE caso 

seja necessário. Serão ainda realizados os testes de resistência e flexibilidade, no 

início da aula de noventa minutos da segunda semana. 

Caso não se consigam recolher todos os dados, serão utilizados os resultados 

da avaliação inicial, devido à proximidade temporal, para a avaliação sumativa dos 

alunos. 


