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1. Introdução 

A 4ª Etapa decorre desde 20 de Maio a 14 de Junho (coincidente com o final do 

3º período letivo). Esta etapa carateriza-se por um período de revisão e consolidação 

das aprendizagens anteriores e identificação das dificuldades na evolução dos alunos 

durante todo o ano letivo, a nível geral (turma) e específico (aluno), comparando os 

objetivos estabelecidos e atingidos (balanço entre o diagnóstico, o prognóstico e os 

objetivos atingidos) – avaliação. 

Este documento irá ser constituído por um balanço da etapa anterior, no sentido 

de aferir e dar continuidade a estratégias e objetivos observados anteriormente, assim 

como reajustar prioridades e objetivos para os alunos. 
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2. Balanço da 3ª Etapa 

No planeamento da 3ª Etapa de ensino-aprendizagem foram previstas algumas 

decisões metodológicas e estratégias de atuação que serão neste capítulo analisadas 

relativamente à sua implementação e sucesso. Pretende-se assim fazer um balanço 

desta 3ª Etapa, para que seja possível desenvolver o plano da etapa seguinte. 

 

2.1. Decisões Metodológicas e Estratégias de Atuação 

Para além de uma reflexão sobre as decisões metodológicas do plano de 3ª 

Etapa, pretende-se neste subcapítulo também refletir sobre todas as que foram 

surgindo, tendo sido referidas nas autoscopias, no planeamento das unidades de 

ensino e nos respetivos balanços. 

 

 

 Diferenciação do ensino 

Pretendia-se para esta etapa a realização de uma diferenciação do ensino mais 

marcada e observável tanto na aula como nos planos de aula. Assim começou a surgir 

no planeamento variáveis de dificuldade e facilidade no mesmo exercício que estariam 

adaptadas aos diferentes grupos de nível. Noutros casos surgiram propostas de 

exercícios diferentes para determinados alunos ou grupo de alunos. Ao mesmo tempo 

foi dada mais atenção durante as aulas a casos particulares que demonstrassem 

dificuldades específicas (e.g. aos alunos que demonstravam particular receio na 

execução do pino durante a leccionação massiva do mesmo com ajuda foi-lhes 

colocado um colchão de queda na proximidade). Parece-me que este foi um factor de 

evolução na condução de ensino e planeamento que decorreu ao longo desta etapa. 

 

 Transmissão de informação aos alunos 

Esta terá sido uma competência que ao longo do tempo se tem vindo a 

aperfeiçoar e interiorizar nos momentos de condução de ensino. Apesar de nunca estar 

dissociada do planeamento (reflexão feita nos balanços de U.E) surge, neste momento, 
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com alguma naturalidade. Mesmo que em grande parte das vezes estes momentos 

sejam sucintos e distribuídos ao longo da aula (quando existe muita informação a 

transmitir), não deixam de existir, pontualmente, momentos iniciais de transmissão de 

informação ligeiramente mais longos quando necessário (e.g. explicação de um 

exercício específico completamente novo – estrutura e objetivo). Foi interessante 

perceber como os materiais disponíveis nos podem ajudar bastante nestes momentos 

(e.g. quadro branco) e como ao longo do tempo os alunos vão adquirindo hábito aos 

nossos momentos de preleção (tornaram-se mais pacientes e atentos, passando a 

aceitar o quadro branco como grande meio de auxílio de informação para a sua 

organização no espaço de aula). No entanto este habituação por parte dos alunos foi 

adquirida apenas através de algum assertividade e perseverança da minha parte para 

que chegassem ao nível de autonomia pretendido. 

 Planeamento 

Nesta altura chega-se à conclusão que o modelo de planeamento adotado não 

tenha sido o mais adequado. Este modelo propõe que as diferentes semanas da U.E 

estejam separadas por um intervalo de tempo de três semanas. Deste modo a 

discrepância temporal entre estímulos é considerável e em alguns casos (e.g. 

existência de pausas letivas que roubem dias de aulas) perde todo o sentido. Por vezes 

vi-me obrigado a alterar o planeamento pois a continuidade de estímulos perderia todo 

o sentido. A dada altura (como já havia feito para matérias com maior prioridade) 

passei a dar continuidade de estímulos de uma U.E para outro fundindo os objetivos 

traçados para uma com os objetivos traçados para outra. Apesar de tudo este modelo 

de planeamento não permite que exista grande discrepância entre os vários níveis de 

planeamento (plano anual, plano de etapa, plano de U.E e plano de aula), visto que me 

vejo obrigado a consultar constantemente níveis superiores (e.g. plano anual ou de 

etapa) para poder produzir planos de níveis inferiores (plano de U.E ou de aula). 

Ainda assim durante esta etapa houve uma melhoria significativa na produção 

de planos de U.E onde se chegou a um modelo comum de estrutura do mesmo. Esta 

estrutura pretende sistematizar e simplificar as informações que constituem o plano de 

U.E. 
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 Avaliação Formativa 

O controlo da pontualidade e assiduidade tem vindo a ser realizado desde o 1º 

Período, através de uma ficha de registo criada para esse efeito, e que se irá manter 

até ao final do ano letivo. Desde cedo (primeira auto-avaliação) foi transmitida a 

importância desta ficha na atribuição de classificações. Apesar de alguns dos alunos, 

ainda que casos pontuais (e.g. Joel Fernandes), não se deixarem influenciar pelo peso 

deste tipo de avaliação formativa, grande parte (todos os restantes alunos) aderiram à 

informação transmitida e nunca cheguei a ter problemas efectivos de atrasos na aula. 

Ao mesmo tempo consegui utilizar esta ficha para controlar comportamentos de desvio 

que considerei como inaceitáveis (e.g. contacto com os pés em bolas que não sejam 

de futebol). 

A meio desta etapa foram entregues fichas de avaliação formativa que 

transmitiam informação aos alunos, e pais dos mesmos, sobre o nível em que o 

primeiro se encontrava em cada uma das matérias e a classificação em cada um dos 

testes de condição física. Na mesma ficha foi transmitida a forma como é feita a 

avaliação dos alunos e alguma informação sobre como o aluno poderia melhorar nas 

suas matérias mais fracas. Caso fosse necessário seria deixada uma nota sobre o 

comportamento do aluno seja este positivo ou negativo. Parece-me que existiu uma 

grande receptividade por parte dos alunos a este tipo de informação e mais importante 

terá sido o feedback recebido pelos pais dos mesmos, que revelaram agrado na 

observação das fichas (informação recolhida através do feedback dado pelos pais aos 

alunos). 

 Controlo da disciplina/clima de aula 

Quanto ao controlo da disciplina parece-me que existiram melhorias 

significativas ao longo da etapa. Denota-se um controlo efetivo sobre os alunos durante 

os momentos de prelecção e os mesmos demonstram níveis atencionais bastante mais 

elevados (premissa retirada através da reduzida quantidade de conversa entre alunos 

durante as preleções e perceção organizacional após as mesmas). Mesmo em 

momentos de algum cansaço e fadiga psicológica consegui manter um bom clima nas 

minhas intervenções de controlo da disciplina e comportamentos fora da tarefa. Assim 
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o controlo sobre a disciplina parece estar bem assegurado e os alunos demonstram 

níveis de empenhamento (menos comportamentos fora da tarefa) e atencionais 

bastante superiores aqueles que eram os iniciais. 

 Diferenciação do ensino 

Esta etapa foi determinada por uma crescente diferenciação do ensino. Em 

algumas matérias (principalmente naquelas em que os alunos demonstravam grande 

heterogeneidade dentro da turma) esta denotou-se com maior perceção. Assim no 

voleibol acabei por contextualizar a matéria de maneira diferente para os vários grupos 

de nível (e.g. alunos mais fracos realizaram jogo 2x2, os alunos médios jogo 3x3 e os 

alunos mais fortes jogo 4x4).). No entanto em algumas matérias poderá ter sido 

escassa este tipo de diferenciação. No caso do salto em altura a diferenciação acabou 

por ser mais difícil de efetuar. Isto sucede-se em primeiro lugar por grande parte dos 

alunos demonstrarem níveis muito semelhantes e em segundo lugar por ter insistido 

até muito tarde, na utilização de progressões e separação de componentes críticas 

para o salto tesoura (e.g. demarcando a corrida de aproximação ou insistindo no 

trabalho isolado do momento de preparação) a todos os alunos, fossem estes mais 

fracos ou mais fortes na matéria. Ao que me parece em alguns casos deveria ter sido 

introduzido o fosbury-flop mais cedo optando por uma maior diferenciação do ensino. 

Na próxima etapa, para todas as matérias, serão bem definidas as diferentes situações 

a trabalhar para os diferentes grupos de nível, através das quais os respetivos alunos 

serão avaliados. 

 

2.2. Áreas de Extensão 

2.2.1. Atividades físicas e desportivas 

Nas tabelas que se seguem são apresentados os níveis atuais (3ª Etapa - “NA”) 

e o prognóstico reajustado para o final da 4ª Etapa (“PF”). 

Posteriormente é realizada uma análise qualitativa da evolução dos alunos em 

cada matéria. 



      NEEF - ESFN 2012-2013  Plano 3ª Etapa 

Prof. Estagiário Ricardo Reis Página 6 

2.2.1.1. Jogos Desportivos Coletivos 
 

Matérias Basquetebol Andebol Futebol Voleibol 

Níveis NA PF NA PF NA PF NA PF 

Aluno PI I I I NI PI NI PI 

 PI I I I NI PI NI PI 

 NI PI PI PI NI PI NI PI 

 PE PE PE PE PE E I PE 

         

 PI I I I PI I NI PI 

         

 I I I I I PE NI PI 

 I I I I E E I PE 

 I I PA PA A A I PE 

 PE PE PA PA PE PE PE PE 

 PI I PI PI NI PI PI I 

 I I I I I I PE PE 

 I PE PA PA E E PE PE 

 PI I E E PE PE PI I 

 I I PE PE E E NI PI 

 I I I I PI I PI PI 

 I I I I I PE I PE 

 PI PI PI PI NI PI PI I 

 PI I I I I I PI I 

 NI NI     PI PI 

 I I I I PI I PI I 

 I I I I PI I I PE 

 I I I I NI PI PI PI 

 PE PE PE PE E E I PE 

 PI I     PI I 

 
 

Os jogos desportivos coletivos sofreram em geral uma boa intervenção ao longo 

desta etapa. Foquei-me principalmente, durante esta etapa, no futebol e no voleibol. 

Através da aplicação do exercício de apoios (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), consegui fazer uma boa diferenciação do ensino manipulando as 

variáveis (número de apoios, espaço de jogo e regras de jogo, e.g. obrigatoriedade de 

passar a bola aos apoios). 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). Todavia 

decidi que durante esta etapa teria de colocar, principalmente, os alunos mais fracos 
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(raparigas na sua maioria) em contacto com a bola de futebol mesmo que em 

exercícios analíticos. Ao que me parece, tal como já havia verificado para o voleibol, 

esta estratégia terá trazido alguns benefícios, ainda que não muito significativos. 

O voleibol manteve-se a disciplina com maior prioridade. Durante esta etapa 

existiu uma grande intenção de contextualizar as aprendizagens dos alunos 

efectuadas, maioritariamente, a nível técnico nas etapas anteriores. Assim foram 

desenvolvidas formas jogadas para os diferentes níveis (Nível PI – Jogo 2x2; Nível I – 

Jogo 3x3; Nível PE – Jogo 4x4). Contudo ainda existe um grande foco sobre a 

execução técnica correta e para a próxima etapa será dada continuidade à adaptação 

da técnica ao contexto. 
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2.2.1.2. Ginástica 

 
 
Ginástica 

 

Para a ginástica de solo foi feita uma intervenção mais cuidada durante esta 

etapa, quando comparada com as restantes. Assim primou-se uma intervenção 

massiva sucedida por uma intervenção por tarefa (estações). Durante as intervenções 

massivas houve intenção de fornecer algum feedback aos alunos de modo a 

proporcionar maior autonomia aos alunos (para o ensino por tarefa) e uma boa 

diferenciação do ensino. Este trabalho massivo foi orientado para a capacidade de os 

Matérias Solo Mini-Trampolim Plinto Acrobática 

Níveis NA PF NA PF NA PF NA PF 

Aluno I I I I PI I PI I 

 I PE I PE PI I PI I 

 PI I PI I NI PI PI I 

 PE PE I PE I PE PI I 

 PI PI     NI NI 

 PE E PI I PI I PI I 

         

 I I I PE I PE PI I 

 NI PI PI I I PE PI I 

 PE PE PE PE I I PI I 

 PE PE I PE I I PI I 

 I E PI I PI PI PI I 

 I PE I PE I I PI I 

 NI PI PE E E PA PI I 

 PI I I PE PE PE PI I 

 PI PI I I I I PI I 

 NI NI PI PI PI PI PI I 

 I PE PI I PI I PI I 

 E PA I I PI I PI I 

 PI I PI PI PI PI PI I 

 PI PI     PI PI 

 PI I NI PI NI PI PI I 

 PI I I PE PE E PI I 

 NI I PI PI NI PI PI I 

 PE PE I PE PE PE PI I 

 I I   PI I   
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alunos ganharem autonomia para montar uma sequência gímnica adaptada ao seu 

nível. Contudo a dada altura reparei que este seria um objetivo demasiado ambicioso 

para alunos do 8º ano e foi definida uma sequência para cada grupo de nível. A 

acrobática sofreu de uma intervenção idêntica. Contudo os momentos de intervenção 

massiva serviram para afastar os alunos das progressões feitas até à data 

(contextualizando o ensino) para as diferentes figuras trabalhadas. Assim foi feita uma 

intervenção assertiva sobre as possíveis ajudas que poderiam ser feitas pelos colegas. 

Ao mesmo tempo houve intenção de consolidar a utilização de pegas corretas e a 

dinâmica de equilíbrio entre o base e o volante. Pareceu-me que ambas as matérias 

beneficiaram deste tipo de intervenção e notaram-se algumas melhorias na evolução 

dos alunos. Para a ginástica de solo, por ser a ginástica com menor prioridade, decidi 

continuar com o ensino por tarefa de modo a proporcionar-me mais tempo de 

intervenção nas outras duas matérias da ginástica. De qualquer forma as melhorias 

nesta matéria (principalmente no minitrampolim) não parecem ter sido muito menores 

do que nas restantes matérias da ginástica. Esta melhoria ter-se-á devido, talvez, à 

preferência e motivação dos alunos para trabalhar nesta matéria. Contudo, ao mesmo 

tempo, parece-me que o facto de ter utilizado bastante esta matéria para dar autonomia 

aos alunos enquanto me concentrava na acrobática e solo fez com que esta 

aparecesse um bom número de vezes durante a etapa.  
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2.2.1.3. Dança e Atletismo 

 

 

Dança 

Nesta etapa estava objetivado dar continuidade à lecionação do chá-chá-chá. 

Apesar de a matéria de dança ter tido uma expressão muito reduzida nesta etapa (visto 

ser uma matéria com menor prioridade) acabei por conseguir algumas melhorias a 

nível do passo base para alunos mais fracos (e.g. José Santos). Contudo para efeitos 

de minha formação deveria ter experimentado esta matéria mais vezes durante esta 

etapa, pois ainda me encontro com algumas falhas na minha intervenção pedagógica 

Matérias Dança Barreiras Salto em Altura 

Níveis NA PF NA PF NA PF 

Aluno I I PI PI I I 

 I I I I I I 

 I I NI NI NI NI 

 I I PA PA I PE 

       

 PE PE PI PI I I 

       

 PI PI I I I I 

 NI NI PI PI I I 

 I I PE PE I I 

 PI PI I I I I 

 I I PI PI I I 

 PE PE I I I I 

 E E PE PE I PE 

 PI PI I I I I 

 NI NI I I PI I 

 PI PI NI NI I I 

 I I PE PE I I 

 E E I I I I 

     I I 

       

 I I PI PI I I 

 PI PI PE PE I I 

 PI PI NI NI PI I 

 PI PI PE PE I PE 
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da matéria (e.g. ao lecionar as voltas a partir das apresentações não simplifiquei o 

passo da melhor maneira e tornou-se algo confuso para alunos do 8º ano). 

 

Barreiras 

Esta matéria foi pouco abordada, pois dei maior prioridade a outras matérias. 

Contudo, considero que a explicação mais pormenorizada recorrendo a constantes 

demonstrações e feedbacks contribuiu para a observação e melhor compreensão dos 

alunos da técnica para a realização da corrida e transposição. Houve a preocupação de 

explicar aos alunos que o ajuste às suas passadas era de extrema importância para 

que realizassem apenas três passadas entre barreiras sem travar antes das mesmas e 

realizar uma boa transposição. Deste modo apesar de os alunos terem pouco tempo de 

prática da matéria acabaram por demonstrar algumas melhorias. 

 

Salto em Altura 

Apesar desta matéria também não demonstrar grande prioridade a sua 

lecionação ao longo do ano foi bastante criteriosa e cuidada. Na etapa anterior garanti 

que todos os alunos realizavam uma boa corrida de preparação e uma impulsão 

minimamente aceitável com a técnica de tesoura. Posto isto, nesta etapa houve a 

intenção de introduzir o salto de fosbury-flop de modo a proporcionar evolução dos 

alunos na matéria. No entanto ao contrário daquilo que estava à espera, foram poucos 

os alunos que conseguiram realizar a técnica com algum sucesso. Grande parte dos 

alunos ficou-se por progressões nas passadas de aproximação ou rotação do tronco na 

impulsão. Assim nesta matéria verificou-se uma evolução pouco significativa dos 

alunos. 
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2.2.1.4. Badminton e Patinagem 
 

 
 
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. 

 

 

Matérias Badminton Patinagem 

Níveis NA PF NA PF 

Aluno PE PE I I 

 I I I I 

 PI PI I I 

 E E E E 

   PI PI 

 PI PI I I 

     

 PE PE I I 

 I I PI PI 

 PE PE PE PE 

 PE PE PE PE 

 I I I I 

 PE PE I I 

 PA PA PE PE 

 E E PE PE 

 I I PE PE 

 I I PI PI 

 PE PE PE PE 

 PI PI I I 

 I I PI PI 

 PI PI I I 

 I I I I 

 PE PE E PA 

 PI PI PI PI 

 PE PE I I 

 NI NI   
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Patinagem 

 Na patinagem houve a intenção de proporcionar alguma contextualização, 

daqueles que foram os elementos trabalhados em etapas anteriores, através da 

elaboração de pequenos jogos (e.g. jogo dos passes). Contudo com o intuito de 

diferenciar o ensino e por alguns alunos não estarem aptos para realizar jogos, estes 

foram aplicados apenas aos grupos de nível mais fortes. Os restantes permaneceram 

em jogos de equilíbrio e com treino analítico de puxadas e deslizes. Todavia esta 

matéria, durante esta etapa, foi alvo de pouca intervenção devido a alguns feriados e 

pausas letivas que me obrigaram a ter de optar pela lecionação de matérias com maior 

prioridade. No entanto os alunos não deixaram de demonstrar pequenas evoluções ao 

longo desta etapa. 

 
 

2.2.2. Aptidão Física 

À semelhança do que foi representado nas atividades físicas e desportivas, de 

seguida apresenta-se um quadro-resumo dos resultados dos testes feitos aquando da 

avaliação do 1º período letivo (“1ºP”) e o resultado dos testes feitos para a avaliação 

final do 2º período (“2ºP”).  

Relembro que esta área de extensão é avaliada através de resultados que são 

convertidos numa escala de 0% a 100%. 

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

positiva (acima de 50%) e a vermelho os que estão abaixo da classificação mínima 

(50%). A amarelo, encontram-se os valores que apesar de positivos representam uma 

descida ou manutenção da nota do final do 2º período em relação ao final do 1º período 

letivo. 

 Resistência F. Média F. Superior Coordenação Flexibilidade Velocidade  

Nomes 1ºP 2º P 1ºP 2º P 1ºP 2º P 1ºP 2º P 1ºP 2º P 1ºP 2º P Média 

Aluno 70 65 100 100 45 70 20 45 52,5 65 70 70 64,4 
 80 90 100 100 45 60 70 65 52,5 45 90 85 73,5 
 70 70 100 100 35 35 10 70 72,5 50 60 10 56,9 
 100 90 100 100 100 100 100 100 52,5 80 100 80 91,9 
  90    85    40  70 71,3 
 70 70 80 100 10 30 70 10 62,5 62,5 75 40 56,7 
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 60 60 100 100 100 70 95 85 80 67,5 95 80 82,7 
 70 70 65 100 100 75 35 85 55 15 100 80 70,8 
 80 70 100 100 90 60 60 75 30 27,5 90 75 71,5 
 100 100 100 100 100 55 65 90 62,5 65 75 65 81,5 
 55 50 100 95 90 65 70 100 72,5 82,5 55 40 72,9 
 100 100 100 100 90 100 100 100 90 87.5 95 90 96,8 
 50 80 100 100 85 85 30 60 77,5 80 50 60 71,5 
 50 70 100 100 100 100 70 95 92,5 90 70 35 81,0 
 60 55 75 100  50 30 35 7,5 20 40 70 49,3 
 40 50 100 100 50 60 25 30 47,5 42,5 40 25 50,8 
 70 75 100 100 100 100 85 90 92,5 65 100 50 85,6 
 70 70 100 100 100 80 70 55 92,5 87,5 75 90 82,5 
 30 15  55  65 25 10 10 10  55 30,6 
 85 90 100 100 45 35 80 80 47,5 37,5 10 30 61,7 
 75 75 85 90 65 85 10 25 72,5 57,5 75 65 65,0 
 100 100 95 100 100 100 80 80 62,5 45 40 70 81,0 
  30 100 100 35 10 35 65  65 15 20 47,5 
 100 100 100 100 100 100 60 85 100 100 55 60 88,3 
    100  40    37,5  70 61,9 

 

 
 

2.2.3. Conhecimentos 

A avaliação sumativa desta área não foi descurada tendo sido entregue 

atempadamente documentos de apoio para os alunos, como também foi realizada em 

todas as aulas revisões dos conteúdos abordados. 

O momento de avaliação sumativa decorreu, então sob a forma de teste escrito 

no final do 2º período.  

Os resultados do teste escrito são apresentados na tabela seguinte: 

 

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 
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 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    47,5 

 100 87 78,5  
   

 92,3 92 84,5 
 

   

Média – 73,8 

  

Como verificamos a média da turma é de 73,8%. Apenas uma aluna apresenta 

negativa e três alunos estão inseridos entre os 50% e 60%. 

 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. 

 

2.3. Avaliação 

2.3.1. Avaliação Formativa 

Quanto à avaliação formativa, esta foi alvo de algumas mudanças positivas. 

Para além da ficha já criada, desde o início do ano, respeitante à pontualidade, 

assiduidade e atitudes dos alunos, foi criada mais uma ficha respeitante ao nível de 

cada aluno nas diferentes matérias e condição física. Nesta mesma ficha é feita ainda 

uma apreciação subjetiva, onde são ainda transmitidos alguns feedbacks que 

proporcionam ao aluno maneiras de melhorar nas matérias e capacidades físicas mais 

fracas e em alguns casos, ainda, sobre as atitudes e comportamentos. Estas 

revelaram-se importantes, sendo que transmitem também informação acerca da forma 

como os alunos são avaliados e são divulgadas aos pais pelos próprios, motivando-os 

e fazendo com que estes percebam que o professor está atento a todos os fatores no 

espaço de aula. 
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2.3.2. Avaliação Sumativa 

Na 3ª etapa não foi realizada qualquer tipo de avaliação, pois esta etapa foi 

coincidente com o início do 3º periodo. 

Assim, na 4ª etapa, serão avaliadas as 3 áreas de extensão (matérias, condição 

física e conhecimentos) para cada um dos alunos. 

Para as matérias serão utilizadas as fichas de registo, até agora utilizadas. Para 

a condição física, serão realizados os testes do Fitnessgram. E para os conhecimentos, 

será realizado um trabalho de grupo, com respetiva apresentação, por parte dos alunos 

na semana coincidente, aos espaço 3, na aula de noventa minutos. 

 

3. Redefinição de prioridades 

Realizado o balanço da 3ª etapa é necessário redefinir as prioridades 

estabelecidas. Assim, o quadro seguinte apresenta a priorização das matérias para 

esta última etapa: 

 
Prioridades   

Ordem 

Matérias 
PNEF 

Nível  Pontuação 

Diagnóstico 
inicial Diagnóstico 

atual 

Diferenças 
(PNEF/ 

diagnóstico 
atual) 

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 
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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). 

As capacidades físicas também foram analisadas, relativamente à sua 

prioridade, tendo em conta os resultados obtidos na avaliação sumativa do 2º período. 

Para o efeito, serão tidas em conta as médias de cada capacidade expressas em 

percentagem. 

 
 
 

Prioridades Capacidade Física Média Turma 

1 Velocidade 54% 

2 Flexibilidade 57,9% 

3 Coordenação 65,5% 

4 Força superior 69,3% 

5 Resistência 72,8% 
6 Força Média 99,2% 
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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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4. Estruturação da 4ª Etapa 

Esta 4ª Etapa engloba as aulas entre 20 de Maio e 14 de Junho de 2013 e irá 

compreender uma única Unidade de Ensino, 14ª Unidade de Ensino, perfazendo no 

total 12 aulas. Esta Etapa terá o objetivo de avaliar todas as competências dos alunos, 

nas matérias, conhecimentos e condição física, como aconteceu no periodo de 

avaliação inicial. 

4.1. Decisões Metodológicas 

Esta 4ª Etapa seguirá as orientações estruturais e metodológicas já definidas no 

PAT. Porém, de acordo com as conclusões retiradas do balanço da 3ª Etapa algumas 

sofrerão reajustes. 

 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 objetivos diferenciados, de acordo com o seu 

nível de aprendizagem. Em algumas matérias, como é o caso do Futebol, foi formado 

um grupo heterogéneo, uma vez que as raparigas apresentam muitas dificuldades 

nesta matéria, e assim pretendo com a formação deste grupo que estas evoluam com 

alunos com um nível mais avançado. 

 Diferenciação do Ensino 

Nesta etapa pretende-se a continuação da especificidade dos objetivos 

consoante o nível dos alunos. A diferenciação, nesta etapa, será mais marcada e isso 

será objeto de melhoria quer nas UE quer nos próprios planos de aula. 

 

 Determinação mais discriminativa dos objetivos 

Nesta etapa, apesar das melhorias já visíveis no estabelecimento dos objetivos, 

pretendo nesta última etapa realizar o planeamento de objetivos que possam ser 
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atingíveis, analisando as aprendizagens dos alunos como também o seu ritmo de 

aprendizagem.  

 

 Planeamento alternativo 

Uma das estratégias a continuar a aplicar é a realização de um planeamento 

alternativo, quando nos encontrarmos nos espaços 1 e 4, dado que devido às 

condições meteorológicas, se estivermos no espaço 4 temos de trocar para o espaço 1, 

logo, estando no espaço 1 temos de pressupor que é possível que o nosso espaço 

tenha de ser reajustado pelos mesmos motivos. 

 

 Condução da aula 

Um dos fatores que irei estar com mais atenção é o meu posicionamento face 

aos alunos, durante os exercícios, com especial cuidado para o espaço 4, uma vez em 

que este espaço comtempla alguns comportamentos de desvio, e por ser o espaço 

maior onde temos aula. Irei realizar um acompanhamento efetivo nas estações, assim 

como um acompanhamento à distância. 

 

 
 Condição Física 

O treino da condição física será planeado, tendo em conta o fim do ano letivo, 

uma vez que esta etapa é coincidente com o fim do 3º Período, em que nas últimas UE 

o treino irá ser mais intensivo, de forma, a elevar a condição física dos alunos para que 

as perdas, no período de interrupção, não sejam tão notadas no inicio do próximo ano 

letivo. 

 Conhecimentos 

Quanto aos conhecimentos, seguir-se-á a calendarização proposta no PAT, isto 

é, irá dar-se continuidade e aprofundamento dos temas já abordados nas etapas 

anteriores. 
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4.2. Objetivos gerais 

A 4ª Etapa tem como objetivos gerais: 

 Revisão e consolidação das aprendizagens anteriores, tendo em vista a 

obtenção do nível seguinte em determinadas matérias; 

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

nível geral (turma) e específico (aluno), comparando o objetivos estabelecidos e 

atingidos ou não (balanço entre o diagnóstico, o prognóstico e os objetivos atingidos) – 

avaliação; 

 Retirar o máximo de informações sumativas acerca do desempenho dos alunos 

de forma a complementar/confirmar as informações já retiradas em unidades de ensino 

anteriores. 
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4.3. Calendarização 

Com base nas decisões metodológicas, nas estratégias de atuação e na 

(re)definição de prioridades é possível sintetizar temporalmente a 4ª etapa – 

desenvolvimento e consolidação. 

 

Tabela 1 - Calendarização da 4ª Etapa 

4 ª Etapa 

UE 14ª 

Duração 20 a 26 Maio 27 Maio a 2 Jun 3 a 9 de Junho 10 a 14 de Junho 

Nº Aulas 3 3 3 3 

Espaço 4 1 3 2 

Matérias 

Andebol* 
Futebol* 

 Patinagem* 
 Atletismo - Corrida 

de Barreiras* 

Voleibol* 
Basquetebol* 
Badminton* 

Ginástica Solo* 
Gin. Aparelhos* 
(minitrampolim, 

plinto) 
Gin. Acrobática* 

Dança* 

Escalada 
Salto em Altura* 

Aptidão Física 
Resistência 
Velocidade* 
Flexibilidade 

Velocidade 
Flexibilidade 
Coordenação 

Força Superior* 

Flexibilidade 
Coordenação* 
Força Superior 
Força Média* 

Resistência* 
Flexibilidade* 
Coordenação 

Conhecimentos Descritos no capítulo dos conhecimentos 

 

*Avaliação sumativa 
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5. Objetivos a atingir 

4.1. Atividades Físicas e desportivas 

 

Nesta etapa os objetivos propostos serão em continuidade aos da etapa 

anterior. O intuito será cumprir alguns objectivos que possam ter escapado na etapa 

anterior de modo a fechar alguns níveis e melhorar a nota de alguns alunos que se 

possam apresentar com maiores dificuldades. Assim os objetvos desta etapa irão de 

encontro aos da etapa anterior. 

 

4.1.1. Jogos Desportivos Colectivos  

4.1.1.1. Futebol 
 
 

 

4.1.1.2. Basquetebol 
Nível  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 3 Objectivos por grupos de nível – Basquetebol 

 
 
 

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. 

Tabela 2 Objectivos por grupos de nível - Futebol 
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4.1.1.3. Voleibol 

 
 
 
 

4.1.1.4. Andebol 

Nível 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 5 Objectivos por grupos de nível – Andebol 

 
 
 

4.1.2. Ginástica 

4.1.2.1. Ginástica de Aparelhos – Plinto e Minitrampolim 
Nível 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 6 Objectivos por grupos de nível - Ginástica Aparelhos 

 

Nível 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 4 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 7 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 8 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 9 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 10 - 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 11 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 12 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 13 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 

 
 
 

4.1. Aptidão Física 

 

O objetivo 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 velocidade e 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 existiu ainda uma melhoria 
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ao nível da lecionação desta área de extensão. Isto prende-se com o facto de durante a 

terceira etapa terem existido algumas alterações ao nível do trabalho desta área de 

extensão (e.g. leccionamento massivo – mais controlo e definição de objetivos a atingir 

com menores comportamentos de desvio). 

 

4.2. Conhecimentos 

A área dos conhecimentos irá ser desenvolvida com base na realização de um 

trabalho de grupo, de forma a promover um maior envolvimento do aluno na sua 

própria aprendizagem. Assim, serão propostos aos alunos, três temas (alimentação; 

estilos de vida saudável e sedentarismo), onde os mesmos terão de elaborar um 

trabalho em word e preparar uma apresentação em powerpoint. 

Este trabalho irá ser realizado conforme a seguinte estrutura: 

- Capa 

- Índice 

- Introdução (onde os alunos fazem uma breve apresentação do tema que lhes 

foi proposto). 

- Parte Principal (onde os alunos respondem, após uma pesquisa de 

bibliográfica, sobre o tema que lhes será proposto). 

- Conclusão (aqui é dado um pouco mais de liberdade ao aluno para exprimir o 

que aprendeu com o presente trabalho, realçando de que maneira, é que pode 

melhorar a sua qualidade de vida).  

O trabalho deve conter no máximo 5 páginas (sem contar com a capa e a 

bibliografia). O texto deve vir justificado, com espaçamento de 1,5 e tipo de letra Times 

New Roman (tamanho 12). 

A data limite para a entrega do trabalho é 2ª feira (3 de Junho), e a 

apresentação do trabalho é na 5ª feira seguinte (6 de Junho). 
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5. Avaliação 

5.1. Avaliação Formativa  

Nesta etapa será recuperada a ficha formativa fornecida na 3ª etapa para 

realizar um momento de autoavaliação com um cunho elevado de avaliação formativa. 

Deste modo baseando-se na informação transmitida pela ficha os alunos poderão fazer 

um balanço de todo o ano e autoavaliar-se de uma maneira justa e mais próximo 

daquilo que é a avaliação do professor. Deste modo a avaliação torna-se transparente 

e os alunos serão parte integrante da mesma. 

 

5.2. Avaliação Sumativa 

A Avaliação Sumativa será aplicada de acordo com o modelo aferido em 

NEEF/FN. Desta forma, pretende-se possibilitar uma maior coerência e equidade na 

atribuição de notas, não só dentro da própria turma, como também com as turmas dos 

meus colegas de estágio. 

O modelo refere-se à percentagem de 20% definida pelo Grupo de Educação 

Física, que pretende classificar as atitudes e o comportamento dos alunos nas aulas de 

Educação Física. Esses 20% serão avaliados da seguinte forma, numa escala de 0% a 

100%: 

25%  Assiduidade 

25%  Pontualidade 

25%  Realização da aula (FM) 

25% Relação com os colegas e Professora 

100%  Atitudes 
 

Serão efetuados registos e apontamentos sobre todos os alunos nas fichas de 

registo da pontualidade, comportamento e participação na aula. 

Para efeitos de avaliação da área da aptidão física, serão realizados os 

seguintes testes, previstos no Projeto Curricular de Educação Física da Escola 

Secundária Fernando Namora: 

I. Flexibilidade – Senta e alcança 
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II. Velocidade – 40 m 

III. Força Superior – Extensões de braços 

IV. Força Média – Abdominais (“Curl up”) 

V. Coordenação – Saltos à corda 

VI. Resistência – Vaivém 

A avaliação da área dos conhecimentos irá ser efetuada através da análise do 

trabalho escrito e apresentação, realizado por cada um dos grupos. 

O tema que irá ser apontado aos alunos para a realização do trabalho de grupo 

será sobre os benefícios da prática de atividade física. 

A avaliação das matérias está exposta na tabela de calendarização da 4ª etapa. 

 


