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1. Introdução 

 

A 3ª Etapa, designada no Plano Anual de Turma como Etapa de 

Desenvolvimento e Consolidação decorre desde o dia 11 de Março até ao dia 

17 de Maio, iniciando na última semana do 2º periodo.  

Este documento visa projectar este ciclo de ensino aprendizagem tendo 

por base o balanço e avaliação daquilo que foi realizado nas etapas anteriores 

realizando o reajustamento de prioridades e objectivos de formação dos alunos 

da turma 1 do 8º ano da Escola Secundária Fernando Namora. 

Estando inserido num processo de formação e indução profissional, faz todo o 

sentido que este documento vá para além da análise das aprendizagens dos 

alunos. É assim, meu objetivo, apresentar as decisões metodológicas e 

estratégias de actuação que foram implementadas perspetivando a sua 

reaplicação nesta 3ª Etapa. 
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2. Balanço da 2ª Etapa 

No planeamento da 2ª Etapa foram previstas algumas decisões e 

estratégias que serão neste capítulo analisadas relativamente à sua 

implementação e sucesso. Pretende-se assim fazer um balanço desta 2ª 

Etapa, para que seja possível desenvolver o plano da etapa seguinte. 

2.1. Decisões Metodológicas  

Apesar de no plano de 2ª Etapa não estarem previstas todas as 

decisões metodológicas que orientaram este ciclo de ensino-aprendizagem, 

estas foram aparecendo nas autoscopias e principalmente no planeamento das 

várias Unidades de Ensino (U.E).  

 

 Estruturação da aula 

O pensamento da estrutura de cada aula enquanto parte integrante de 

um conjunto de aulas, pertencentes a uma UE fez com que a transversalidade 

das aulas no mesmo espaço fosse cada vez mais evidente quer no que 

respeito quer aos seus objectivos quer à sua estrutura global, suprimindo o 

tempo dedicado a transições e instruções. Assim, genericamente é possível 

identificar uma estrutura de aula comum, constituída pelas seguintes fases: 

o Prelecção inicial 

o Aquecimento 

o Condição física 

o Matérias – organização por estações 

o Alongamentos  

o Encerramento ou prelecção final. 

 

 Objetivos 

No início da etapa (primeiras U.E) houve uma grande tendência para 

exagerar na definição de objectivos nos planos de U.E. Contudo ainda ao longo 

desta etapa, após chamadade atenção do professor orientador Hamilton 

Santos, houve uma correcção na definição dos mesmos, competência que foi 
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adquirida com alguma celeridade, através de uma selecção mais criteriosa de 

objetivos em que seriam ponderadas as características dos alunos da turma e 

as competências a adquirir em cada nível. 

 

 Condição Física 

Considero que a abordagem feita durante a 2ª etapa não se adequa ao 

correcto desenvolvimento das capacidades físicas.  

Durante esta etapa a condição física foi trabalhada maioritariamente 

através de uma simbiose com as estações das matérias leccionadas. Isto 

poderá ter levado a um nível de controlo sobre o trabalho das capacidades 

físicas muito baixo. No entanto este balanço será retomado mais à frente 

aquando da comparação de dados. 

 

 Conhecimentos 

No primeiro período fez-se sentir alguma dificuldade da nossa parte (eu 

e meus colegas de estágio) em estruturar e definir os conteúdos a abordar, 

assim os conhecimentos basearam-se muito sobre as regras de funcionamento 

da aula e gestos técnicos das matérias abordados durante a mesma. Esta 

lacuna foi ultrapassada durante as U.E do segundo período onde abordamos 

assuntos como actividade física e alimentação. Nesta houve uma melhor 

definição estratégica sobre a qual será reflectida mais à frente. Salienta-se a 

conclusão retirada ao longo da Etapa, de que o espaço 4 – exterior – é o que 

apresenta as melhores condições acústicas para prelecção. 

A metodologia utilizada penso que será a que se adequa mais à 

lecionação destes conteúdos. A área dos conhecimentos foi abordada durante 

a prelecção inicial, com a utilização de metáforas e de exemplos e aplicações 

práticas, sempre que possível (e.g. chamar ao externocledomastoideu de 

músculo do pescoço). Para além disso foi utilizado o quadro branco como meio 

facilitador da transmissão de informação. A descoberta guiada foi o estilo de 

ensino preferencialmente utilizado (utilização de muita interrogação e condução 

à resposta correta).  

Nas aulas precedentes aos testes foram sempre realizadas revisões de 

modo a relembrar os conteúdos que teriam sido abordados até ao momento. 
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2.2. Estratégias  

 Planeamento  

Tendo já assegurada uma estrutura de planos de UE e de aula desde o 

início da etapa, as melhorias neste capítulo verificaram-se ao nível da 

organização e do conteúdo do plano de aula e de U.E. Constatou-se o 

aparecimento dos erros mais comuns para cada gesto técnico e dos feedbacks 

que podiam ser dados para esses erros, bem como variantes de facilidade e 

dificuldade para alguns exercícios. São ainda apresentadas no plano de aula 

as estratégias de organização da classe e os alunos indicados como agentes 

de ensino para cada matéria. 

 Planeamento da aula 

Uma das adaptações aplicadas ao plano de aula foi a redução de frases 

“clichés” e de conteúdos muito académicos, para um plano mais simples e 

objetivo para a lecionação de cada matéria, como a introdução dos erros mais 

comuns e das variantes de facilidade/dificuldade, outra adaptação que tenho 

vindo a aplicar é a continuação dos exercícios e as suas progressões de aula 

para aula 45+90 minutos. Este processo facilitou-me bastante na lecionação 

das aulas, tirando muitas vantagens deste método como a redução dos tempos 

de transição e o aumento do tempo útil de aprendizagem dos alunos. 

 

 Acompanhamento das matérias 

Ao longo das U.E surgiram estratégias de definição de prioridades de 

acompanhamento. Estas repercutiam-se posteriormente ao nível dos planos de 

aula de forma a orientar o meu deslocamento e intervenção durante a aula. 

Assim, o meu acompanhamento era mais efetivo nas estações 

referentes às matérias mais prioritárias para a turma, não descurando as outras 

estações. Este tipo de estratégia passou a ser mais evidente a partir do 

momento em que consegui dar maior autonomia aos alunos durante a aula. 

 

 Autonomia dos alunos 

O processo de construção de autonomia foi bastante moroso na minha 

turma devido à tendência que os mesmos demonstram para se desviar da 

tarefa. Sendo esta turma constituída por 27 alunos, torna-se vantajoso 
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organizar a classe em estações, por todas as vantagens óbvias que este tipo 

de organização proporciona. Ainda assim já se verifica actualmente alguma 

autonomia dos alunos neste tipo de organização que em muito beneficia o 

processo ensino-aprendizagem por tarefa. 

Uma estratégia adotada em algumas aulas na procura de autonomia foi 

o ensino recíproco, em que atribuía a função a determinados alunos para 

ajudarem os mais fracos na execução das atividades ou atribuía a 

responsabilidade de um grupo a um aluno forte na matéria com bom 

comportamento (esta última caiu por terra rapidamente por ter poucos alunos 

com características de liderança). Por exemplo, na matéria de Patinagem, os 

alunos que estavam sem fazer aula ou apresentavam um nível de desempenho 

superior aos colegas tinham a função de ajudar os colegas nos exercícios 

propostos servindo de apoio. 

A utilização de material didático (quadro branco) foi fundamental na 

criação de autonomia. A partir de determinada altura cheguei a um equilíbrio de 

como utilizar o quadro para dar maior autonomia aos alunos durante a 

organização e gestão da aula. Após alguma insistência e perseverança houve 

uma grande evolução neste aspeto, visto que a turma no início da etapa não 

conseguia sequer organizar-se em grupos mesmo estando estes expostos no 

quadro. De momento consigo que os alunos se organizem em grupos e sigam 

a estrutura de aula (orientação espacial) apenas com informação exposta no 

quadro. 

 

 Formação de grupos 

Conforme foi definido no plano de 2ª Etapa, foram formados para cada 

U.E grupos heterogéneos, tendo como critério a matéria mais prioritária da U.E. 

De referir que em algumas aulas foram formados grupos homogéneos, com o 

intuito de fazer uma intervenção mais efetiva sobre os jogos desportivos 

coletivos junto das raparigas, que demonstravam um nível bastante fraco em 

qualquer uma destas matérias. 

 

 Controlo da disciplina 

Apesar da turma ser bastante indisciplinada as aulas acabam por 

decorrer sob um bom clima de aprendizagem. Contudo existe a necessidade 
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de realizar uma intervenção mais intransigente em determinado tipo de 

comportamentos. No início desta etapa este seria um aspeto a melhorar na 

minha intervenção pedagógica, mas ao longo da mesma foram feitas várias 

reflexões sobre este capítulo e de momento parece-me que já consigo ter um 

maior discernimento no momento de intervir, consoante o tipo de atitude ou 

comportamento demonstrado pelo aluno. 

 

2.3 Áreas de extensão  

2.3.1. Actividades físicas 

Neste subcapítulo será feito um balanço quantitativo e qualitativo das 

aprendizagens dos alunos até ao momento. Para além disso será ainda 

sistematizada a forma de abordagem a cada uma das matérias. 

Serão apresentadas tabelas com o nível de cada aluno em cada 

matéria. Assim, serão identificados os níveis diagnosticados na avaliação inicial 

(“ ”), os níveis prognosticados para o final da 2ª Etapa (“P”) e as informações 

mais recentes dos alunos em cada matéria (“ ”). Nos alunos que apresentam 

apenas uma indicação de nível, esta corresponde ao nível actual. À direita de 

cada tabela, serão identificados não só o número de alunos que se encontra 

actualmente em cada parte de nível (NI, PI, I, PE, E, PA ou A), como também o 

número de alunos por nível (I, E ou A). 

A recolha de dados foi efectivada no final de cada período para 

compromissos de avaliação sumativa e em alguns casos foi actualizada a meio 

do período para efeitos formativos. Antecipa-se desde já, também, a 

possibilidade de as informações mais recentes dos alunos serem de níveis 

mais baixos que os da avaliação inicial. Este facto deve-se à reavaliação das 

competências dos alunos, em consequência de uma melhor observação.  

Outro objectivo que talvez não tenha sido tão bem conseguido foi o 

prognosticar do nível dos alunos para o fim da 2ª Etapa. Essa capacidade está 

neste momento mais “afinada” quer pela minha experiência de ensino quer pelo 

melhor conhecimento dos alunos e dos seus ritmos de aprendizagem. 
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2.3.1.1. Jogos Desportivos Colectivos 

 

Em relação aos JDC, houve uma aposta clara nas três matérias mais 

prioritárias – Basquetebol, Voleibol e Futebol. Apesar de também ter sido 

leccionado o Andebol, esta apareceu em muito menos aula que as restantes. 

o Basquetebol 

 

o Voleibol 
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Tabela 1 Nível dos alunos - basquetebol 

Tabela 2 Nível dos alunos - Basquetebol 
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o Futebol 

 

 

 

 

o  Andebol 

 

Tabela 3 Nível dos alunos - Voleibol 
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Tabela 4 Nível dos alunos - Andebol 
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Os jogos desportivos coletivos sofreram em geral uma boa intervenção 

ao longo desta etapa através do desenvolvimento e aplicação de um exercício 

em que coloquei apoios para que houvesse constante superioridade numérica 

da equipa atacante estimulando sucessivas acções ofensivas sobre as quais 

grande parte dos alunos demonstrava dificuldades. Ao mesmo tempo consegui 

detetar e corrigir alguns erros de posicionamento defensivo. Por ter utilizado 

este tipo de intervenção em todos os jogos coletivos desportivos de invasão, 

estes acabaram por sofrer grandes melhorias a nível do entendimento do jogo 

por parte dos alunos (principalmente os mais fracos).  

Contudo verifica-se uma evolução maior no basquetebol por ter definido 

como prioridade relativamente às outras duas (andebol e futebol) e ter existido 

um maior tempo de intervenção sobre a mesma. Ainda assim apesar de ter 

apostado pouco no andebol acabei por verificar melhorias significativas 

relativamente aos alunos mais fracos. O futebol apesar de ter maior prioridade 

relativamente ao andebol acabou por sofrer poucas alterações, pois os 

problemas nesta matéria estão muito associados ao nível técnico dos alunos e 

o nível apresentado por parte dos alunos da turma (principalmente as 

raparigas) impede que existam evoluções significativas nesta matéria. Assim 

confirma-se que a evolução táctica está muito associada a uma evolução 

técnica, que neste caso terá sido o nível técnico inicial dos alunos (auxiliado 

pelo tempo de prática) influenciou a evolução em cada uma das matérias dos 

jogos desportivos colectivos de invasão. 

Para o voleibol por toda a turma ter demonstrado um nível inicial técnico 

muito baixo, o que me levou a considerei que esta seria a matéria mais 

prioritária. Por as características desta matéria serem muito diferentes dos 

restantes jogos desportivos coletivos o tipo de intervenção foi muito diferente 

das restantes matérias. Assim existiu uma grande preocupação em trabalhar a 

técnica desta matéria em exercícios critério, em que separei as diferentes 

componentes dos gestos técnicos (e.g. para trabalhar a execução técnica dos 

braços no passe de voleibol coloquei os alunos a executar passe de joelhos no 

chão) e mais tarde contextualizar em formas jogadas de modo a aproveitar as 

aprendizagens técnicas para evoluir tacticamente (melhor entendimento do 
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jogo). Este processo de contextualização estará ainda em decurso e será 

trabalhado com maior assiduidade na próxima etapa. 

 

 

2.3.1.2. Patinagem 

 

 

 

Na patinagem grande parte dos alunos apresentavam já um bom nível 

inicial. Assim existiu logo à partida uma grande diferenciação no ensino desta 

matéria. Os alunos Diogo Pina, José Santos e Tiago Carimo demonstraram um 

nível muito baixo quando comparado com os dos colegas, sendo que o Diogo 

não sabia sequer calçar os patins. Juntamente com a Bruna Silva e a Nádia Gil, 

estes alunos mesmo estando integrados em grupos heterogéneos trabalharam 

à parte, com ajudas de colegas que não faziam a aula ou auxílio dos postes de 

voleibol, jogos de equilíbrio e mais tarde, depois de dominarem a posição base, 

puxadas à frente e atrás. Apesar de ter existido uma boa evolução e de alguns 

destes já estarem quase a patinar autonomamente ainda existe muito trabalho 

a fazer neste capítulo. Os restantes alunos já patinam autonomamente e 

alguns dos mesmos já demonstram algum domínio nos equilíbrios unipedais e 

curva em escova, sendo que em casos pontuais existe algum domínio da curva 
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Tabela 5 Níveís dos alunos - Patinagem 
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em sobreposição. Segue-se agora a intenção de fazer uma intervenção através 

de alguns jogos contextualizando as acções de modo a garantir o total domínio 

das acções técnicas. 

 

 

 

2.3.1.3. Ginástica 

 

 

 

o Solo 

 

 

 

A ginástica de solo foi a segunda matéria com maior prioridade das 

ginásticas. Apesar de terem existido algumas melhorias nesta matéria parece-

me que faltou fazer um trabalho mais criterioso sobre como montar uma 

sequência gímnica e como executar os elementos correcção técnica perfeita. 

Para além disto ficou por fazer um trabalho mais assíduo de como auxiliar os 

colegas nos diferentes elementos gímnicos. Algumas das evoluções dos alunos 

foram adquiridas principalmente por ter havido uma subvalorização dos níveis 

em que se encontravam (e.g. Tiago Leitão, Fábio, Guilherme e Victor) no 
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Tabela 6 Nível dos alunos - Solo 
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entanto existe a necessidade mesmo para estes alunos de consolidar a 

aprendizagem de alguns elementos gímnicos e respectivas ajudas. Considero 

que a intervenção pedagógica até à data não terá sido a melhor pois este tipo 

de intervenção, com maior critério (através de leccionação massiva por 

comando), deveria ter sido feita numa fase mais precoce do ano letivo. 

 

o Acrobática 

 

 

 

A ginástica acrobática por ser a disciplina com maior prioridade nas 

ginásticas foi aquela que sofreu uma intervenção mais assídua e à qual tenho 

dado muita atenção. Parece-me que a intervenção tem sido bastante correta e 

foram desmanteladas as várias componentes dos elementos 1 e 2 do plano 

curricular para que os alunos possam numa intervenção futura (próxima etapa) 

contextualizar as aprendizagens realizando os elementos sem ajudas externas. 

Enquanto não me certificar de que os alunos concretizam ambos os elementos 

com correcção sem ajudas externas não irei passar deste nível de intervenção 

(nível introdutório).  
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Tabela 7 Nível dos alunos – Gin Acrobática 
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o Aparelhos – Plinto e Minitrampolim 

 

 

Na ginástica de aparelhos não houve grande intervenção pedagógica e 

grande parte das vezes foi passada para segundo plano. Isto deve-se ao facto 

a ginástica menos prioritária das três a leccionar. A meu ver será mais 

importante continuar a apostar no desenvolvimento das restantes ginásticas 

dando continuidade às aprendizagens feitas até ao momento. Contudo não 

deixei de corrigir alguns pormenores que por displicência de uns e receio de 

enfrentar os aparelhos de outros estavam a escapar aos alunos (e.g. corrida de 

preparação, pré-chamada, chamada e impulsão ativa). No entanto estes não 

foram suficientes para melhorar a concretização técnica dos elementos e o 

nível dos alunos na matéria (os alunos mais fracos continuam a ter dificuldades 

e algum receio e os alunos mais fortes não deram o pulo). Apesar de tudo 

parece-me que na próxima etapa deverá ser procurada uma melhor 

diferenciação nesta matéria e intervenção apropriada para os alunos de nível 

superior e manter a actividade nos alunos de nível inferior. 
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 A                            
 

Tabela 8 Nível dos alunos - Gin. Aparelhos 
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2.3.1.4. Atletismo 

 

o Corrida de Barreiras  

 

 

 

 

 

Na corrida de barreiras comecei por lecionar separadamente a perna de 

ataque e de transposição. Posteriormente coloquei os alunos a saltar as 

barreiras em circuitos ou corrida contra-relógio. Neste momento de 

contextualização verifiquei que alguns dos alunos teriam evoluído ligeiramente 

no que diz respeito à execução técnica de ambas as pernas (ataque e 

transposição) e decidi insistir na transposição rasante das barreiras. No entanto 

para a próxima etapa será necessário diferenciar os alunos nesta matéria e 

recuar alguns para este treino da perna de ataque e transposição 

separadamente, manter a aprendizagem na transposição rasante da barreira 

para outros e desenvolver a técnica dos mais fortes em situação de corrida. 
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Tabela 9 Nível dos alunos - Barreiras 
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o Salto em Altura  

 

 

 

Nesta matéria de um modo geral verifiquei que os alunos não cumpriam 

uma corrida de preparação correta e tinham uma chamada fraca no momento 

de impulsão. Ainda assim alguns dos alunos conseguiam cumprir a técnica de 

tesoura com sucesso. Contudo optei por não avançar para a técnica de 

fosbury-flop enquanto não resolvesse estes erros na corrida e chamada. Assim 

não tenho nenhum aluno que passe o nível introdutório mas no entanto 

certifiquei-me que grande parte dos alunos lá chegava e que se encontram 

minimamente aptos para desenvolverem o salto de fosbury-flop. 
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Tabela 10 Nível dos alunos – Salto em Altura 
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2.3.1.5. Dança 

 

 

 

Na dança comecei por leccionar apenas a Rumba quadrada a solo e a 

pares. No entanto na última U.E decidi introduzir o chá-chá-chá a solo. Optei 

por introduzir esta dança porque de alguma maneira na rumba quadrada 

grande parte dos alunos já se encontrava a realizar os passos com algum à 

vontade. Ao introduzir o chá-chá-chá consegui diferenciar com maior 

capacidade o nível apresentado pelos alunos e por isso registei a grande 

evolução do João Baião. Contudo ainda existe grande espaço de manobra na 

leccionação desta dança que será desenvolvida na próxima etapa. 
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Tabela 11 Nível dos alunos - Dança 
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2.3.1.6. Desportos de raqueta 

 

o Badminton 

 

 

Esta foi uma matéria que foi leccionada sempre em segundo plano 

durante esta etapa. Isto porque mesmo quando era leccionada o seu ensino foi 

feito por estações (tarefa) ao mesmo tempo que o voleibol e o basquetebol, 

ambas matérias com prioridade superior. No entanto tentei dar alguma atenção 

à mesma principalmente quando passavam por lá alunos com maiores 

dificuldades. Assim as evoluções registadas são em grande parte de alunos 

com mais dificuldades. Na próxima etapa tentarei dar mais atenção à 

leccionação desta matéria quando os alunos mais fracos estiverem a executar 

e fazer intervenções esporádicas quando os alunos mais fortes se encontrarem 

em actividade. 
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Tabela 12 Nível dos alunos - Badminton 
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2.3.2. Aptidão Física 

À semelhança do que foi representado nas actividades físicas e 

desportivas, de seguida apresento um quadro-resumo dos resultados dos 

testes feitos aquando da avaliação inicial (“AI”) e o resultado dos testes feitos 

para a avaliação final do 2º período (“AS”). Recorde-se que a avaliação desta 

área de extensão está associada ao final dos períodos lectivos pela 

necessidade de recolher dados para a avaliação sumativa.  

Na tabela, com preenchimento verde destacam-se os alunos que 

alcançaram nota positiva (satisfaz) e a vermelho os que não atingiram a 

classificação mínima (não satisfaz). A amarelo encontram-se os valores que 

apesar de positivos, representam uma descida ou manutenção da nota do final 

do período em relação à da avaliação inicial. 

 Resistência F. Média F. Superior Coordenação Flexibilidade Velocidade 

Nomes A.I. A.S. A.I. A.S. A.I. A.S. A.I. A.S. A.I. A.S. A.I. A.S. 

Aluno 70 65 100 100 45 70 20 45 52,5 65 70 70 

 80 90 100 100 45 60 70 65 52,5 45 90 85 

 70 70 100 100 35 35 10 70 72,5 50 60 10 

 100 90 100 100 100 100 100 100 52,5 80 100 80 

 
 

90    85    40 
 

70 

 70 70 80 100 10 30 70 10 62,5 62,5 75 40 

 
 

          
 

 60 60 100 100 100 70 95 85 80 67,5 95 80 

 70 70 65 100 100 75 35 85 55 15 100 80 

 80 70 100 100 90 60 60 75 30 27,5 90 75 

 100 100 100 100 100 55 65 90 62,5 65 75 65 

 55 50 100 95 90 65 70 100 72,5 82,5 55 40 

 100 100 100 100 90 100 100 100 90 87.5 95 90 

 50 80 100 100 85 85 30 60 77,5 80 50 60 

 50 70 100 100 100 100 70 95 92,5 90 70 35 

 60 55 75 100  50 30 35 7,5 20 40 70 

 40 50 100 100 50 60 25 30 47,5 42,5 40 25 

 70 75 100 100 100 100 85 90 92,5 65 100 50 

 70 70 100 100 100 80 70 55 92,5 87,5 75 90 

 30 15  55  65 25 10 10 10 
 

55 

 85 90 100 100 45 35 80 80 47,5 37,5 10 30 

 75 75 85 90 65 85 10 25 72,5 57,5 75 65 

 100 100 95 100 100 100 80 80 62,5 45 40 70 

 
 

30 100 100 35 10 35 65  65 15 20 

 100 100 100 100 100 100 60 85 100 100 55 60 

 
 

  100  40    37,5 
 

70 

Tabela 13 Resultados da aptidão física - comparação da Av. Inicial com Av. Sumativa 
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Apesar de grande parte da turma se encontrar com nota positiva na 

condição física, parece-me que são muitos os casos em que a nota se matem 

ou piora. A este facto estará relacionada uma má intervenção sobre a condição 

física em que muitas das vezes foi colocada em simbiose com estações das 

matérias através de ensino por tarefa. Isto levou a que houvesse pouco 

controlo sobre o trabalho da mesma e os alunos que sofreram evolução são 

provavelmente aqueles que se auto motivaram mais durante o trabalho de 

condição física. Assim parece-me que este modelo de leccionação deverá ser 

ultrapassado e deverão existir momentos de trabalho massivo com maior 

controlo da parte do professor principalmente nas capacidades físicas 

prioritárias. Contudo poderá continuar a existir alguma intervenção por tarefa 

desde que seja completada por uma intervenção por comando. 

 

2.3.2. Conhecimentos 

 

Nesta área existiu uma grande evolução do primeiro período para o 

segundo. No primeiro período foram transmitidos maioritariamente conteúdos 

relativos às matérias e regras do bom funcionamento da aula (conteúdos 

referentes ao dia a dia das aulas). Contudo esta foi pouco planeada e não 

existiu uma verdadeira estratégia para a transmissão de conteúdos. No 

segundo período já existiu uma abordagem mais planeada e com uma maior 

definição estratégica. Assim foram abordados conteúdos referentes à 

frequência cardíaca e controlo da actividade física nos espaços 4 e 1, que 

proporcionam uma melhor aplicação prática para este tipo de conteúdos 

(aplicação esta que será feita na 3ª etapa) e sobre a alimentação (roda dos 

alimentos) nos espaços 3 e 2, que têm características menos favoráveis à 

aplicação prática dos conteúdos da frequência cardíaca. 
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Os Resultados referentes a cada período estão expostos na seguinte 

tabela: 

 

Alunos Resultados Teste 
Conhecimentos  

Alunos Resultados Teste 
Conhecimentos  

 AI 1P 2P  AI 1P 2P 

Aluno 69,2 67 66,5 Aluno 92,3 86 77 

 76,9 85 71,5  69.2 81 78,5 

 69,2 68 52  92,3 70 67 

 84,6 96 81  92,3 74 80 

 84,6 75 75  76,9 83 71,5 

 84,6 78 89,5  69,2 76 65 

 100 85 89,5  69,2 69 51 

 92,3 81 81  76,9 85 95 

 53,8 87 78  69,2 78 64,5 

 53,8 89 50    82 67 

 84,6 84 78  84,6 82 84,5 

 92,3 71 94,5     

 100 87 78,5  
   

 92,3 92 84,5 
 

   

Média – 77,63 

Tabela 14 Resultados do teste escrito 

 

Como se pode verificar existe uma ligeira descida nos resultados dos 

alunos quando comparamos o 1º período ao 2º período. Isto poderá estar 

relacionado ao facto de os conteúdos não serem referentes ao dia a dia dos 

alunos, mas sim com a atenção prestada durante os momentos de transmissão 

da matéria ou estudo efectuado através dos documentos de apoio. 
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2.4. Avaliação 

2.4.1. Avaliação Formativa 

Existiu, nesta 2ª etapa, a intenção de fazer uma avaliação formativa 

através da consciencialização dos pontos mais fracos caraterísticos de alguns 

alunos da turma. Apesar de estes serem referidos na autoavaliação realizada 

no 1º e 2º período, optei por no inicio do 2º período demarcar o facto de grande 

parte das raparigas se encontrar com uma nota extremamente negativa no que 

diz respeito aos jogos desportivos colectivos. Assim orientei muito do meu 

trabalho para o incentivo à melhoria das suas prestações (transmitindo esta 

informação oralmente e insistindo num bom controlo da actividade das alunas 

no momento em que as mesmas se encontravam em estações de jogos 

desportivos coletivos). Apesar de não ser um processo tão formal como o 

fornecimento de material que efetive este processo (e.g. fornecimento 

documentos com informações relativas ao nível do aluno), considero que até 

terá sido positivo, pois obtive bons resultados. Para além disto, a constante 

preocupação das alunas em perguntar-me se teriam melhorado na sua 

prestação também poderá ser visto como um bom indicador de que a 

mensagem foi bem transmitida. Restará agora perceber se conseguirei adaptar 

este tipo de intervenção aos vários grupos de nível apresentados na turma.  

2.4.2. Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa terá sido cumprida com bastante sucesso pois no 

primeiro período foram retirados dados bastante fiáveis sobre o nível inicial de 

todos alunos em todas as áreas de extensão (salvo raras exceções). Isto 

proporcionou a que nos momentos sumativos fosse apenas necessário 

actualizar informações através da utilização das fichas aplicadas na avaliação 

inicial. Até à data todos os momentos de avaliação sumativa exigidos pelo 

contexto (sejam estas de fim do período ou intercalares – neste caso com um 

cunho mais formativo) têm sido cumpridos com bastante êxito. 

 

 

  



22 
 

3. Estruturação da 3ª Etapa 

Esta 3ª Etapa engloba as aulas entre 11 de Março a 17 de Maio de 2013 

e irá ser dividida em 4 Unidades de Ensino, da 10ª à 13ª U.E, perfazendo no 

total 22 aulas. As U.E balizam-se pelas seguintes datas: 

 10ªUE – de 11/03 a 15/03 e 22/04 a 26/04 englobando 4 aulas 

(espaço 4);  

 11ªUE – de 02/04 a 05/04 e 29/04 a 03/05 englobando 5 aulas 

(espaço 1); 

 12ªUE – de 08/04 a 12/04 e 06/05 a 10/05 englobando 6 aulas 

(espaço 3); 

 13ªUE – de 15/04 a 19/04 e 13/05ª 17/05 englobando 6 aulas 

(espaço 2). 

3.1. Objectivos gerais 

 

A 3ª Etapa tem como objectivos gerais: 

 Continuação do desenvolvimento das capacidades físicas dos alunos 

e sua aplicação prática nas situações de aprendizagem; 

 Desenvolvimento das habilidades motoras adquiridas na etapa 

anterior e correcção de eventuais erros; 

 Revisão dos conteúdos abordados na etapa anterior; 

 

3.2 Decisões Metodológicas 

 

Esta 3ª Etapa seguirá as orientações estruturais e metodológicas já 

definidas pelo PAT. Todavia, de acordo com as conclusões retiradas do 

balanço da 2ª Etapa algumas dessas serão reajustadas. 

 

 Selecção das matérias a abordar na área das actividades físicas 

A escolha das matérias para cada Unidade de Ensino seguiu no global, 

o planeamento feito após a avaliação inicial, não tendo sido afectado pela 
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redefinição de prioridades. Nesta periodização salienta-se a importância das 

condicionantes tempo e espaço impostas pelo sistema de rotações da escola. 

 

 

 

 Formação de grupos 

A formação de grupos pretenderá alcançar uma maior diferenciação e 

individualização do ensino. Como tal, esta visará seguir a formação de grupos 

homogéneos e, em consequência, heterogéneos entre si. Sempre que 

possível, estes grupos irão trabalhar em conjunto para objectivos diferenciados, 

de acordo com o seu nível de aprendizagem. 

Nesta etapa, que se evidencia pelo desenvolvimento e aplicação das 

situações de jogo nas várias matérias, a organização dos grupos de forma 

homogénea acontecerá, principalmente, nos Jogos Desportivos Coletivos. Há a 

necessidade de trabalhar desta forma, visto que a aprendizagem se torna mais 

motivante e, para quem tem mais dificuldades, terá a possibilidade de 

permanecer mais tempo em contato com a bola, mais sucesso nas diferentes 

ações, familiarizando-se mais eficazmente com o jogo e tendo mais 

oportunidade de evoluir. 

Em algumas matérias poderei voltar a utilizar grupos heterogéneos, 

insistindo na cooperação, uma vez que ainda há situações em que a interação 

entre os alunos não é a desejada, permitindo que haja uma mútua 

aprendizagem (e.g. ajudas na ginástica, pares na patinagem, dança com pares 

mistos, etc.), quer no que diz respeito à prevenção de comportamentos 

indisciplinares (ao separar os alunos mais propícios a ter comportamentos 

desse género), e ainda ao funcionamento autónomo dentro de cada grupo (pois 

os alunos que apresentam um nível mais baixo tendem a ser menos 

autónomos na realização das tarefas). 

De referir que a divisão de alunos por nível foi reajustada em relação à 

2ª Etapa, uma vez que aquando da avaliação do 2º período houve necessidade 

de alterar esses níveis uma vez que houve uma clara evolução por parte de 

alguns alunos em algumas matérias e, por outro lado, algumas correções às 

avaliações que não estavam ajustadas ao real nível de desempenho dos 

alunos. 
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 Estilos de ensino 

Identificar e explicitar no Plano de Aula a utilização dos estilos de ensino 

que poderão ser operacionalizados na sessão (poderão também ser utilizados 

outros): 

o Comando – utilizarei este estilo nas matérias cujas competências 

são iguais para todos os alunos da turma (Dança), bem como no 

aquecimento e nos Alongamentos algumas vezes irei utilizar este 

estilo de ensino na condição física com o objectivo de dar 

seguimento ao que tenho vindo a fazer. 

o Tarefa – estilo de ensino maioritariamente utilizado, uma vez que 

o aluno realiza a tarefa na sua vez e recebe FB’s relativamente às 

suas aprendizagens. Será utilizado em várias matérias, com o 

objetivo de facilitar a execução dos exercícios propostos, podendo 

ser usadas fichas que descrevem as competências a atingir (salto 

em altura, Minitrampolim, Barreiras, Plinto, Ginástica de solo, 

Ginástica Acrobática, entre outras). 

o Recíproco – tentarei utilizá-lo, com o objectivo de promover a 

cooperação entre os alunos, que se observam e se corrigem 

alternadamente, com a ajuda dos meus FB’s e de uma ficha-

critério. Com este estilo de ensino, os alunos ficam habilitados 

para observar, analisar e informar sobre o processo ensino-

aprendizagem, sendo-lhes atribuída a responsabilidade de 

ajudarem o colega. Poderá ser utilizado em matérias em que se 

encontrem aluno num nível mais elevado (Badminton, Dança, 

Patinagem, entre outros). 

o Auto-Avaliação – este estilo pretende consciencializar o aluno 

das suas capacidades e dificuldades, através da utilização de 

fichas que ele preenche referentes à sua execução. Este estilo 

promove o auto-controlo na actividade e a aceitação das 

dificuldades pessoais. Poderá ser utilizado em várias matérias 

como Ginástica de Solo, Barreiras, entre outras. 

 

 Diferenciação “não-planeada” 
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Poderá acontecer que no espaço de uma ou duas aulas, os alunos 

alcancem os objectivos definidos para a U.E. Deverá existir da minha parte um 

conhecimento prévio dos objetivos que estes poderão perseguir, não me 

limitando apenas ao “estudo” dos objetivos estabelecidos para a aula ou U.E. 

Deste modo desde o início do ano que tenho feito um estudo sobre as matérias 

que estou a abordar no início de cada U.E o que me dá neste momento um 

bom conhecimento sobre plano curricular da escola. 

 

 

 

 Intervenção na condição física 

A minha intervenção e controlo no treino de condição física deverá sofrer 

algumas alterações visto que muitas vezes esta tem sido trabalhada através de 

ensino por tarefa. Para tal serão adoptadas novas estratégias como o ensino 

massivo. Este método já foi utilizado nas últimas U.E da etapa anterior e uma 

das vantagens pareceu-me ser o controlo que o professor tem sobre toda a 

turma e o volume e intensidade do trabalho de cada capacidade física. 

 
 Conhecimentos 

Para os conhecimentos serão aproveitados os trabalhos que foram feitos 

na etapa anterior e será feita uma revisão nas prelecções iniciais das aulas em 

que serão transmitidos conteúdos de cada tema. 

 

3.3. Redefinição de prioridades 

Feito o balanço da 2ª etapa, é necessário rever prioridades e objetivos 

para as diferentes áreas de extensão, tal como foi feito após a avaliação inicial, 

para a definição de matérias no plano anual de turma. Desta forma, para as 

matérias apresento as seguintes tabelas por ordem decrescente de prioridades, 

bem como a redefinição do prognóstico para esta etapa: 
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Prioridades   

Ordem 
Matérias 

PNEF 
Nível  Pontuação 

Diagnóstico 
1ªetapa 

Diagnóstico 
2ª Etapa 

Diferenças 
(PNEF/2ª 

Etapa) 

1 Futebol Parte 
Avançado 2,5 0,91 1 1,5 

2 Voleibol Elementar 
2 0,13 0,7 1,3 

3 Ginástica Elementar 2 0,52 0,73 1,27 

4 Basquetebol Elementar 2 0,52 0,8 1,2 

5 Atletismo Elementar 2 0,63 0,83 1,17 

6 Patinagem Elementar 2 1,05 1,10 0,9 

7 Badminton Elementar 2 1,13 1,13 0,87 

8 Dança Parte 
Elementar 

1,5 0,77 0,91 0,59 

9 Andebol Parte 
Elementar 

1,5 0,93 1,26 0,24 

Tabela 15 Definição de prioridades - Atividades físicas 

 

Como podemos ver no quadro acima as matérias com maior prioridade 

são aquelas que sofreram maior evolução, mas não perderam o seu estatuto 

nas prioridades (não houve alterações em termos de prioridade). Exceptuando 

o futebol, que por decisões tomadas no final da primeira etapa passou para 

segundo plano nas prioridades e o andebol, que por os alunos já apresentarem 

em grande parte um bom domínio técnico da modalidade acabou por beneficiar 

bastante da intervenção sobre os jogos desportivos colectivos e teve uma 

evolução superior até a algumas das matérias mais prioritárias. Contudo a 

maior evolução foi no voleibol onde optei por apostar seriamente visto que o 

diagnóstico seria muito negativo. Apesar de o futebol aparecer como 1ª 

prioridade nesta etapa o seu diagnóstico não é assim tão mau mas existe uma 

grande diferença entre a prestação dos rapazes e das raparigas da turma 

principalmente a nível técnico. Por isso nesta etapa não passarei o futebol para 

segundo plano na definição de prioridades. Ainda assim esta prioridade não se 

irá reflectir para todos os alunos mas sim apenas para as raparigas. Existirá 

então a preocupação de criar alguns exercícios mesmo quando o futebol não 

for matéria selecionada para a U.E em que possa ter as raparigas em contacto 

com o pé na bola (estratégia utilizada para o voleibol na etapa anterior). 
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Posto isto existirá também uma redefinição de prognósticos que estarão 

representados na tabelas seguinte: 

   
 

Matéria Grupos de Nível 

Objectivos 
Intermédios 

Objectivos Terminais  

3ª Etapa 4ª Etapa 

Voleibol 
NI-PI I I 

I-PE PE PE 

Futebol 

NI-PI PI PI 

I-PE PE PE 

E-A PA PA 

Andebol 

NI-PI PI PI 

PI-I I I 

PE-PA E E 

Basquetebol 
NI-PI I I 

I-PE PE E 

Barreiras 

NI PI PI 

I I I 

PE-PA PE PE 

Salto em Altura 

NI I I 

PI-I PE PE 

I E E 

Badminton 

NI-PI PI PI 

I-PE PE PE 

E-PA E E 

Patinagem 

PI I I 

I PE PE 

E E E 

Dança 

NI-PI I I 

I PE PE 

PE-E E E 

Ginástica de Solo 

NI PI PI 

PI-I I I 

I-PE PE PE 

E PA PA 

Ginástica de 
Aparelhos (Plinto e 

Mini-Tramp.) 

NI-PI PI PI 

I PE PE 

PE E E 

Ginástica Acrobática NI-PI I I 
Tabela 16 Redefinição de Prognósticos 

*Grupos de nível com prognóstico inferior ao nível mais elevado do grupo quererá dizer que os 

alunos com maior nível iram auxiliar os colegas na sua evolução 

*Quando o mesmo nível é repetido em diferentes grupos quererá dizer que alunos com o mesmo 

nível demonstram ritmos de aprendizagem diferentes na respectiva matéria. 

*Quando o prognóstico do nível de um grupo se demonstra o mesmo quererá dizer que ou a 

matéria tem pouca prioridade e a sua leccionação não será suficiente para existir evolução ou as 

características dos alunos do nível não permitem prognosticar grande evolução. 
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As capacidades físicas também foram priorizadas tendo em conta os 

resultados obtidos na avaliação sumativa do 2º período. Para o efeito, serão 

tidas em conta as médias de cada capacidade. 

 

Prioridades Capacidade Física Média Turma 

1 Velocidade 54% 

2 Flexibilidade 57,9% 

3 Coordenação 65,5% 

4 Força superior 64,7% 

5 Resistência 69,2% 

6 Força Média 99,2% 

Tabela 17 Definição de Prioridades - Aptidão Física (Percentagem) 

 

O quadro anterior segue a mesma lógica utilizada para as matérias da 

área das actividades físicas. Assim, apresenta-se como capacidades físicas 

prioritárias a velocidade e flexibilidade e como menos prioritária a força média. 

Para além disto, apesar de não estar presente no quadro, deverá existir uma 

preocupação acrescida no que concerne às capacidades físicas de 

coordenação e força superior relativamente às raparigas. 

Tal como já foi referido no balanço da 2ª etapa a intervenção nesta área 

de extensão terá de sofrer grandes alterações no controlo do trabalho da 

mesma. 
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3.4. Calendarização 

 

Com base nas decisões metodológicas, nas estratégias de actuação e 

na (re)definição de prioridades é possível sintetizar temporalmente a 3ª etapa – 

desenvolvimento e aplicação. 

 

3 ª Etapa 

UE 10ª UE 11ª UE 12ª UE 13ªUE 

Datas 

11 a 15 de Março 

e 22 a 26 de Abril 

2 a 5 de Abril e 

29 a 3 de Maio 

8 a 12 de Abril e 6 

a 10 de Maio 

15 a 19 de Abril e 

13 a 17 de Maio 

Nº Aulas 4 5 6 6 

Espaço 4 1 3 2 

Matérias 

Andebol; Futebol; 

Patinagem; 

Atletismo - Corrida 

de barreiras e 

estafetas. 

Voleibol; 

Basquetebol; 

Badminton. 

Ginástica Solo; 

Gin. Aparelhos 

(minitrampolim, 

plinto); Gin. 

Acrobática; Dança. 

Voleibol; 

Basquetebol; 

Salto em Altura; 

Gin. Acrobática. 

Aptidão Física 

Resistência; 

Velocidade; 

Coordenação; 

Força Superior; 

Flexibilidade. 

Velocidade; 

Flexibilidade; 

Coordenação; 

Força Superior. 

Flexibilidade; 

Coordenação; 

Força Superior; 

Força Média. 

Flexibilidade; 

Coordenação; 

Força Superior; 

Velocidade. 

Conhecimentos 
Frequência 

cardíaca 

Frequência 

cardíaca 

Alimentação e 

saúde 

Alimentação e 

saúde 

Tabela 18 Calendarização da 3ª Etapa 
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4. Objectivos a atingir 

4.1. Actividades Físicas 

Para esta etapa os objetvivos traçados serão bastante reduzidos visto 

que temos apenas quatro U.E. Ainda assim serão traçados objetivos para os 

diferentes níveis de cada matéria (serão trabalhados os três níveis das 

matérias caso se justifique, de outra forma serão trabalhados apenas um ou 

dois níveis conforme o nível apresentado pelos alunos). 

4.1.1. Jogos Desportivos Colectivos  

4.1.1.1. Futebol 

 

 

4.1.1.2. Basquetebol 

Níve
l  

INTRODUÇÃO ELEMENTAR 

O
B

J
E

C
T

IV
O

S
 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

Em situação de jogo com apoios: 

 

- Lançamento parado 

Em situação de jogo com ou sem apoios: 

 

- Passe e corta  
Tabela 20 Objectivos por grupos de nível – Basquetebol 

 

 

Tabela 19 Objectivos por grupos de nível - Futebol 

Nível INTRODUÇÃO ELEMENTAR AVANÇADO 

O
B

J
E

C
T

IV
O

S
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
S
 Em situação de jogo 

com apoios: 

 

- Desmarcação  

 

Em situação de jogo 

com ou sem apoios: 

 

- Cria linhas de passe 

em direcção à baliza ou 

de apoio 

Em situação de jogo 4x4: 

 

- Cria situações de superioridade 

numérica ofensiva. 
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4.1.1.3. Voleibol 

 

4.1.1.4. Andebol 

Níve
l 

INTRODUÇÃO ELEMENTAR AVANÇADO 

O
b

je
c

ti
v
o

s
 

E
s

p
e
c
íf

ic

o
s

 

Em situação de jogo: 

 

- Desmarcação 

- Passe de ombro 

Em situação de jogo: 

 

- Inicia contra/ataque 

Em situação de jogo: 

 

- Ataca o espaço para 
passar a bola  

Tabela 22 Objectivos por grupos de nível – Andebol 

 

4.1.2. Ginástica 

4.1.2.1. Ginástica de Aparelhos – Plinto e Minitrampolim 

Níve
l 

INTRODUÇÃO ELEMENTAR AVANÇADO 

O
B

J
E

C
T

IV
O

S
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
S
 

O aluno realiza: 
 
No plinto (tranversal): 
Salto de Coelho; 
 
No mini-trampolim: 
Salto em extensão; 
Salto engrupado. 

O aluno realiza: 
 
No plinto: 
Salto entre mãos (Plinto 
transversal). 
 
No mini-trampolim: 
-Salto carpa pernas afastadas 
-Pirueta 
 

O aluno realiza: 
 
No plinto: 
Salto ao eixo (Plinto 
transversal) 
 

 

Tabela 23 Objectivos por grupos de nível - Ginástica Aparelhos 

 

 

Níve
l 

INTRODUÇÃO ELEMENTAR 

O
B

J
E

C
T

IV
O

S
 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

Em exercício critério ou jogo reduzido 2x2: 

- Serviço por baixo 

- Manchete 

- Dá continuidade ao jogo 

Em jogo 2x2 ou 3x3: 

- Recebe para o passador 

- Serviço por cima  

Tabela 21 Objectivos por grupos de nível - Voleibol 
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4.1.2.2. Ginástica de Solo 

Nível Introdução Elementar Avançado 
O

b
je

c
ti

v
o

s
 

E
s

p
e
c
íf

ic
o

s
 

O aluno realiza em situação de exercício ou em sequência de habilidades no solo 

(em colchões), que combine, com fluidez, destrezas gímnicas, de acordo com as 

exigências técnicas indicadas, designadamente: 

 Progressões para pino 
de braços; 

 Cambalhota à frente e 
à retaguarda; 

 Avião 

 

 Pino de braços com ajuda; 
 Ponte 
 Cambalhota à frente 

saltada 
 Roda 
 Cambalhota atrás pernas 

afastadas 

 Cambalhota à 
frente com pernas 
afastadas 

 Ponte partindo de 
pé 

 Bandeira 

Tabela 24 Objectivos por grupos de nível - Ginástica Solo 

 

 

4.1.2.3. Ginástica Acrobática 

Nível Introdução 

O
b

je
c

ti
v
o

s
 E

s
p

e
c

íf
ic

o
s

 

Progressões para o 
elemento 1 e 2 do plano 
curricular: 
 

- Base: entender a 
dinâmica força 
equilíbrio. 
- Volante: ganhar 
confiança e noção de 
equilíbrio. 
- Realizar os elementos 
com correção 
identificando as pegas 
corretas. 

Realiza um dos seguintes 
elementos com ou sem 
ajuda dos colegas: 
- Elemento 1 

+ 
- Elemento 2 

Tabela 25 Objectivos por grupos de nível - Ginástica Acrobática 
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4.1.3. Atletismo 

4.1.3.1. Salto em altura 

Nível Introdução Elementar 

O
b

je
c
ti

v
o

s
 

E
s
p

e
c
íf

ic
o

s
 No salto em altura, com técnica de 

Tesoura: 

- Elevação energética da perna livre 
e dos braços 

- Transposição com pernas em 
extensão 

No salto em altura, com técnica de 
Fosbury Flop: 
- Corrida de balanço com os últimos 3 ou 
4 passos em curva; 
- Apoio de impulsão activo; 

- Transposição com o corpo 
ligeiramente arqueado 

Tabela 26 Objectivos por grupos de nível - Salto em altura 

 

4.1.3.2. Corrida de barreiras 

Nível Introdução Elementar Avançado 

O
b

je
c
ti

v
o

s
 

E
s
p

e
c
íf

ic
o

s
 Em exercício critério ou 

corrida de barreiras: 
 
- Realiza a ligação 
recepção/corrida com fluidez  

Em exercício critério ou 
corrida de barreiras: 
 
- Transpõe rasante 

Em exercício critério 
ou corrida de barreiras: 
 
- Eleva o joelho e 
estende a perna de 
ataque 

Tabela 27 - Objectivos por grupos de nível - Corrida de barreiras 

 

4.1.3.3. Corrida de estafetas 

Nível Introdução 

O
b

je
c
ti

v
o

s
 

E
s
p

e
c
íf

ic

o
s
 

A trote a volta do campo: 
 
- Entrega sem desacelerar 
- Recebe o testemunho em 
movimento 

Em corrida contra relógio: 
 
- Entrega sem desacelerar 
- Recebe o testemunho em movimento 

Tabela 28 Objectivos por grupos de nível - corrida de estafetas 

4.1.4. Dança 

Nível Introdução Elementar 

O
b

je
c
ti

v
o

s
 E

s
p

e
c
íf

ic
o

s
 

 Rumba Quadrada individual e 

a pares: 

- Passo Básico 

- Passos Laterais 

- Volta contravolta 
 

 Chá-chá-chá individual: 

- Passo Básico 

- Apresentação à esquerda e à 

direita 

- Volta à esquerda e à direita 

Tabela 29 Objectivos por grupos de nível - Dança 
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4.1.5. Patinagem  

Nível Introdução Elementar 

O
b

je
c
ti

v
o

s
 

E
s
p

e
c
íf

ic
o

s
 

Em jogos de equilíbrio: 

- Puxada à frente 

- Deslize à frente 

- Travagem com travão do patim  
 

 

Em contexto de jogo: 
 
- Equilíbrio unipedal 
- Curvar com pés paralelos ou em 
escova 

Tabela 30 Objectivos por grupos de nível – Patinagem 

 

4.1.6. Badminton 

 

Nível Introdução Elementar 

O
b

je
c
ti

v
o

s
 

E
s
p

e
c
íf

ic
o

s
 

Jogo de cooperação 1x1: 

 

- Clear: batimento acima e à frente da 

cabeça de forma energética 

- Serviço longo: associar à execução 
do serviço por baixo de voleibol sem 
flexão do tronco. 

 

Jogo de singulares: 

 

- Antecipa a chegada do volante 

Tabela 31 Objectivos por grupos de nível – Badminton 

 

 

4.2. Aptidão Física 

O objectivo principal desta área de extensão é garantir que todos os 

alunos obtêm uma média positiva no conjunto dos seis testes. No entanto 

existe a preocupação de garantir uma boa intervenção a este nível de modo a 

que os alunos evoluam ou mantenham (principalmente a nível da flexibilidade) 

as suas capacidades físicas com o trabalho que é realizado na aula. Ao mesmo 

tempo pretende-se munir os alunos de instrumentos para que possam em 

momentos extracurriculares trabalhar “por conta própria” as capacidades físicas 

abordadas nas aulas. 

Apesar de terem sido criados alguns exercícios simples, que podem ser 

utilizados em vários espaços e aos quais fui dando nomes sonantes para que 

fiquem no ouvido e facilmente sejam recordados, parece-me que existe ainda 
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algo a melhorar ao nível da lecionação desta área de extensão. Isto prende-se 

com o facto de durante a segunda etapa terem existido algumas descidas nas 

classificações dos alunos em determinadas capacidades físicas, sendo as mais 

gritantes a velocidade e flexibilidade. Contudo a flexibilidade e a força de 

braços merecem uma especial atenção para o caso das raparigas. 

4.3. Conhecimentos 

Existirá a intenção de dar continuidade ao tema abordado sobre a 

frequência cardíaca com o intuito de dotar os alunos de capacidades para o 

controlo da actividade física. Ao mesmo tempo será explorada com maior 

pormenor a roda dos alimentos para que os alunos distingam uma alimentação 

saudável de uma alimentação pouco saudável. Estas competências serão 

demonstradas através de um trabalho que os alunos irão realizar em grupo e 

apresentar à turma numa sessão de 10 minutos.  

Assim pretende-se que no final da etapa: 

 

A) O aluno saiba identificar os métodos de recolha da frequência 

cardíaca e das várias definições da mesma (FC repouso e FC 

máxima). 

B) Saiba controlar a actividade física através das percentagens de 

frequência cardíaca máxima (aluno consegue através de cálculos 

identificar e definir qual a sua zona de intensidade de treino). 

C) Identifiquem os diferentes alimentos de cada grupo alimentar da roda 

dos alimentos. 

D) Identifiquem alimentos pouco nutritivos e com um bom valor nutritivo 

de modo a construírem uma dieta modelo. 

 

5. Avaliação 

5.1. Avaliação Formativa  

A avaliação formativa pretende recolher informações que, partindo da 

análise e interpretação dos resultados obtidos, permitam orientar e regular o 

processo de aprendizagem dos alunos, certificar o professor em relação aos 
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objetivos pretendidos (“faz” ou “não faz” os objetivos definidos para a UE) 

servindo de referência para o planeamento dos objetivos por parte do 

professor. Neste sentido, a avaliação só será formativa se servir para informar 

quer o aluno quer o professor. 

Assim será dada continuidade a algumas estratégias que já foram 

utilizados até à data e acrescentadas outras com um cunho de maior 

formalidade: 

 

I. Avaliação/Formação 

Uma das estratégias que melhores resultados produzem, é o feedback 

no momento da recolha de dados. Sendo um processo algo complexo, será 

efetivado sempre que consiga (e.g. ao nível da ginástica de solo, assim que os 

alunos acabem de demonstrar os elementos serão informados do nível em que 

se encontram e o que devem melhorar). Apesar de já ter utilizado esta 

estratégia na lecionação dos jogos desportivos coletivos parece-me que poderá 

ser utilizada também noutras matérias com maior assiduidade. 

 

II. Ficha de objetivos 

Para cada matéria será criada uma ficha com as matérias mais fracas e 

mais fortes de cada aluno, que corresponderão às competências que os alunos 

demonstraram até à data. Pretendo que estas fichas se tornem no meio 

preferencial de avaliação formativa uma vez que permitem aos alunos, ter uma 

melhor noção em relação às capacidades, dificuldades e objetivos em que 

necessitam investir mais tempo. 


