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Introdução 
  

 O plano anual de turma tem uma função orientadora para o professor, 

que visa optimizar o processo de aprendizagem. A realização do documento foi 

baseada num período de Avaliação Inicial (AI) onde o professor teve a 

oportunidade de recolher informações importantes para analisar o nível inicial 

da turma. Esta informação servirá de base para o trabalho que o professor irá 

desenvolver ao longo do ano. Com estes dados diagnósticos, poderei então, 

prognosticar o nível que cada grupo poderá atingir no final do ano, podendo, 

assim, estabelecer objectivos específicos para cada aluno.  

 A estruturação deste documento passou por inicialmente ter realizado 

uma breve caraterização da turma evidenciando as suas características mais 

vigentes e alguns casos particulares.  

Posteriormente apresentarei os recursos disponíveis tendo em conta as suas 

polivalências e o sistema de rotação estabelecido. Após este ponto passarei a 

apresentação dos resultados da AI, através da qual irei definir matérias 

prioritárias, grupos de nível, objetivos terminais e de processo. 

Para finalizar farei referência às estratégias de ensino a adoptar, bem como à 

forma dos diferentes processos avaliativos. 
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Caracterização da turma 
 

 A turma do 8ºC é constituída por 19 alunos, dos quais 12 são raparigas 

e 5 são rapazes. Dos 19 alunos 5 são alunos com Necessidades Educativas 

Especiais(NEE’s): Frederico Pereira, Pedro Lemos, Marlene Santos, Andreia 

Meireles e Tânia Meireles. A Inês Duarte é a única aluna repetente e as idades 

da turma encontra-se entre os 13 e os 15 anos. 

 Relativamente aos alunos com necessidades educativas especiais, os 

alunos apresentam diferentes necessidades quer de aprendizagem quer de 

socialização: 

 Frederico Pereira – aluno com triossomia21 que realiza a maioria dos 

exercícios de carácter analítico sem restrições no entanto, quando é colocado 

num ambiente social como as formas jogadas ou jogos pré desportivos 

apresenta bastantes dificuldades de inserção não por causa  da falta de 

cooperação dos colegas, mas porque bloqueia em situações colectivas. Assim 

sendo optei pela estratégia que já vinha sendo aplicada colocando o aluno num 

espaço à parte da aula com o orientador de escola, a realizar exercícios 

analíticos ou de cooperação. 

 Pedro Lemos – aluno com uma paralisia cerebral parcial que lhe afecta 

todo o lado direito do corpo, limitando os movimentos deste. Apesar desta 

limitação o aluno integra-se muito facilmente com a turma e com as tarefas 

pedidas a estando em algumas áreas no nível parte do elementar. O aluno 

encontra-se a receber apoio pedagógico personalizado e está a matriculado 

por disciplinas; 

 Marlene Santos – Aluna com défice cognitivo grave apresentando um 

Q.I. abaixo da média, esta aluna tem um currículo Especializado individual; 

 Andreia Meireles – Aluna com défice cognitivo apresentando um Q.I. 

abaixo da media; 

 Tânia Meireles – Aluna com défice cognitivo apresentando um Q.I. 

abaixo da media; 

  

 Com vista a avaliar o aluno Frederico Pereira consultei o gabinete de 

Educação Especial da escola o qual me facultou uma bateria de exercícios que 
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definem certas metas motoras a atingir. Estas foram tomadas em conta na 

definição de tarefas para este aluno. 

Relativamente à turma, do ponto de vista do nível e capacidade de progressão 

dos alunos a turma apresenta uma heterogeneidade bastante marcada, em 

parte porque alguns elementos da turma se mostram pouco empenhadas nas 

diversas tarefas da aula. Assim e como resposta a esta falta de empenho, 

esforcei-me por criar tarefas criativas e aumentar o espírito competitivo dentro 

da turma, para tal constituí grupos de nível dentro da turma. 

 No que diz respeito às preferências disciplinares a turma apresenta 

também diferentes opiniões, sendo a Educação Física para alguns a disciplina 

favorita no entanto para a maioria é a disciplina que menos apreciam.   
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Recursos Espaciais e Temporais 
 

A escola apresenta 3 locais disponíveis à prática de EF, destes 1 é 

coberto (Pavilhão) e 2 são ao ar livre (Espaço 1 e Espaço 2). 

A rotação pelos espaços é contínua, sendo estabelecida a seguinte 

ordem de rotação (dependendo do espaço em que cada professor inicia a sua 

atividade): G, E1, E2. Cada professor fica em cada espaço uma semana. 

Quando as condições não permitirem a realização da aula, o professor que 

está no E1 passa para o pavilhão indo ocupar um terço deste, sendo assim o 

pavilhão partilhado por 2 turmas, onde o professor que tem prioridade fica com 

2/3 do espaço. É também possível utilizar um quarto espaço, o espaço verde, 

sempre que for do interesse do professor e da turma, uma vez que este espaço 

se encontra fora do roulement e apresenta ótimas condições de prática 

desportiva para todos os JDC, atletismo (corrida de velocidade e corrida de 

estafetas), patinagem, badminton e exercícios de aptidão física.  

A rotação dos espaços na escola rege-se pelo seguinte mapa: 
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Com base no mapa acima foi elaborada a seguinte tabela onde está 

representado o número total de aulas previstas em cada espaço, bem como 

uma breve caracterização da polivalência dos espaços disponíveis para a 

prática de EF. 

 

Espaço 
Espaço por aula 

Total Polivalência dos Espaços 

1º Período 2º Período 3º Período 

Ginásio 
10 

(3x90’+4x45’) 

9 

(3x90’+3x45’) 

11 

(4x90’+3x45’) 
30 

Jogos desportivos coletivos (JDC), 

atletismo (velocidade, corrida de 

estafetas e salto em altura), 

ginástica, patinagem, badminton, 

dança e aptidão física. 

Exterior 1 
11 

(4x90’+3x45’) 

7 

(2x90’+3x45’) 

10 

(3x90’+4x45’) 
28 

JDC, atletismo, patinagem, aptidão 

física. 

Exterior 2 
9 

 (3x90’+3x45’) 

10 

(3x90’+4x45’) 

8 

(3x90’+2x45’) 
27 

JDC, atletismo (exceto salto em 

comprimento), patinagem e 

aptidão física. 

Total 
30 

(10x90’+10x45’) 

26 

(8x90’+10x45’) 

29 

(10x90’+9x45’) 
85 (28x90’+29+45’) 
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Calendário 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

2º F 

 

1  

 

 

 

 

1  

 

3ª F 2  1 
2 Início 

3º P 
 

4ª F PAVILHÃO  2  PAVILHÃO 
1 Dia do 

Trabalhador 

5ª F  PAVILHÃO 
1 Todos os 

Santos 
 

3 Início 2º P 
ESPAÇO 2 

  PAVILHÃO Espaço 1 

6ª F  5 República 2  4 1 1 5 3  

S 1 6 3 
1 

Restauração 
5 2 2 6 4 1 

D 2 7 4 2 6 3 3 7 5 2 

2º F 3 8 5 3 7 4 

Semana 
da EF 

8 6 3 

3ª F 4 9 6 4 8 5 9 7 4 

4ª F 5 ESPAÇO 1 ESPAÇO 2 ESPAÇO 2 PAVILHÃO ESPAÇO 1 ESPAÇO 1 ESPAÇO 2 PAVILHÃO 

5ª F 6 ESPAÇO 1 ESPAÇO 2 6 Teste PAVILHÃO ESPAÇO 1 ESPAÇO 1 ESPAÇO 2 PAVILHÃO 

6ª F 7 12 9 7 11 8 12 10 7 

S 8 13 10 8 Imac.Con. 12 9 9 13 11 8 

D 9 14 11 9 13 10 10 14 12 9 

2º F 10 15 

TORNEIO 
FUTSAL 

10 14 11 11 15 13 
10 Dia de 
Portugal 

3ª F 11 16 11 15 
12 

Carnaval 
12 16 14 11 

4ª F 12 ESPAÇO 2 Corta-mato ESPAÇO 1 13 ESPAÇO 2 ESPAÇO 2 PAVILHÃO ESPAÇO 1 

5ª F 13 ESPAÇO 2 PAVILHÃO ESPAÇO 1 ESPAÇO 2 ESPAÇO 2 ESPAÇO 2 PAVILHÃO ESPAÇO 1 

6ª F 14 19 14 Fim 1º P 18 15 
15 Fim 2º 

P 
19 17 14 

S 15 20 17 15 19 16 16 20 18 15 

D 16 21 18 16 20 17 17 21 19 16 

2º F 17 22 19 17 21 18 18 22 20 17 

3ª F 18 23 20 18 22 19 19 23 21 18 

4ª F PAVILHÃO PAVILHÃO PAVILHÃO 19 ESPAÇO 2 PAVILHÃO 20 Pavilhão ESPAÇO 1 19 

5ª F PAVILHÃO PAVILHÃO PAVILHÃO 20 ESPAÇO 2 PAVILHÃO 21 
25 Dia da 
Liberdade 

ESPAÇO 1 20 

6ª F 21 26 23 21 25 22 22 26 24 21 

S 22 27 24 22 26 23 23 27 25 22 

D 23 28 25 23 27 24 24 28 26 23 

2º F 24 29 26 24 28 25 25 29 27 24 

3ª F 25 30 27 25 Natal 29 26 26 30 28 25 

4ª F ESPAÇO 1 ESPAÇO 1 ESPAÇO 1 26 PAVILHÃO ESPAÇO 1 27  ESPAÇO 2 26 

5ª F ESPAÇO 1 

 

ESPAÇO 1 27 PAVILHÃO ESPAÇO 1 28 

 

30 Corpo de 
Deus 

27 

6ª F 28 30 28 

 

 
29 Sexta –
feira Santa 

31 28 

S 29  29  30  29 

D 30 
 

30 
 

31 Páscoa  30 

2º F  31    
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Recursos Materiais 
 Os recursos materiais consideram-se suficientes e em quantidades 

satisfatória para assegurar o normal funcionamento das aulas nos vários 

espaços disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Avaliação Inicial 

 

Análise descritiva 

Jogos desportivos coletivos 

 

Futebol 

A turma apresenta resultados heterogéneos, no entanto podemos enquadrar a 

turma no nível Introdutório, havendo dois alunos que estão no nível Elementar 

(Alexandre Madeira e Daniel Franco). As alunas Diana, Andreia e Tânia 

apresentam muitas dificuldades ao nível das competências base do futebol e 

neste sentido foi lhes atribuído o nível Não Introdutório (NI). 

 

Basquetebol 

A turma apresenta um nível razoável de prática podendo enquadrar a turma no 

nível Introdutório (I), com excepção das alunas Diana, Inês e Patricia, que 

manifestam baixos índices de prática e como tal foi-lhes atribuído o nível NI. À 

semelhança das restantes matérias os alunos Alexandre e Daniel encontram-

se no nível Parte do Elementar. 

 

Andebol 

A turma apresenta resultados homogenenos, estando apenas 2 alunos no nível 

Parte do Elementar (PE) e estando o resto da turma inserido nos níveis NI, PI e 

I. Os 4 alunos aos quais foram diagnosticados o nível NI poderão facilmente 

evoluir de nível uma vez que parte das componentes não atingidas pode ser 

justificada com a falta de empenho e não por ignorância motora.  

 

Voleibol 

Os alunos enquadram-se maioritariamente no Nível PI (9 alunos) e embora 

alguns estejam no nível I (4 alunos), assim esta matéria está definida como 

uma das prioritárias a abordar. 
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Ginástica 

 

Ginástica de Solo 

A maioria dos alunos não possui as competências que permitam o seu 

enquadramento no nível I estando 8 no nível PI, e 3 nos níveis NI, I e PE.  

 

Ginástica de aparelhos: 

Boque 

Muitos dos alunos não realizam o salto no boque com medo de se magoarem, 

no entanto ao pedir a turma para realizar salto ao eixo sob as costas do colega 

a maioria da turma realiza sem problemas a tarefa. Assim integro a turma no 

nível PI. 

Minitrampolim 

A turma demonstra uma maior pré disposição para a realização de exercícios 

neste aparelho do que para o boque, estando a maioria da turma inserida no 

nível PI e I.  

 

Ginástica Acrobática 

Trata-se de uma matéria que os alunos gostam muito estando metade da turma 

inserida no nível PE e a outra metade no nível I. 

 

Atletismo 

 

Velocidade 

A generalidade dos alunos encontra-se no Nível NI, à excepção do Alexandre 

do Daniel e da Carla o resto da turma demonstra resultados muito reduzidos 

nesta matéria, muito em parte pela pouca prática na modalidade. 

 

Estafetas 

A turma encontra-se maioritariamente inserida no nível I. 

 

Barreiras 
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É uma matéria que os alunos abordaram com empenho e na qual foram 

atingidos bons resultado na AI, estando a maioria da turma inserida nos níveis 

PE e E com 6 alunos no nível I. 

 

Salto em Altura 

A turma demonstrou níveis de desempenho muito baixos, com excepção dos 

alunos Alexandre, Daniel e Hugo. Estando 6 alunos no nível NI e 6 alunos no 

nível PI. 

 

Salto em Comprimento 

À semelhança dos resultados obtidos no salto em altura a turma apresenta 

fracos resultados nesta matéria, estando 5 alunos no nível NI e 4 no nível PI . 

 

Lançamento do Peso 

É uma matéria que os alunos não abordaram em anos anteriores, assim será 

leccionado o Nível Introdução. 

 

Raquetes 

 

Badminton 

A maioria dos alunos não conhece as técnicas base desta matéria. À excepção 

de 4 alunos que se encontram no Parte do Nível Introdução, os restantes estão 

no Não Parte do Introdução. 

 

 

Luta 

A turma encontra-se no nível não introdutório uma vez que é uma matéria que 

não foi abordada anteriormente. 

 

Dança 

A turma apresenta resultados homogéneos, situando-se maioritariamente no 

nível PI. 
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Nível Diagnóstico 
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1 Alexandre Madeira E PE PE I PE PI PE PE I I PE PE E PE NI I 
2 Andreia Meireles NI NI I PI PI PI PI PI I PI NI PI I I NI PI 
3 Carina revés I I PI PI I I PI I PE I NI I PE I NI PI 
4 Carla Mendes I I PE I PE I I I I I I PE E PE NI PI 
5 Carolina F. PI PI PI NI PI NI NI NI I PI PI NI PE I NI PI 
6 Catarina Catua I I PE I PE PI I I I I PI PI PE PE NI I 
7 Daniel Franco E PE PE I PE PI PE PE I I PE PE E E NI I 
8 Diana Silva PI PI NI PI PI PI PI PI I I PI PI PE PE NI PI 

11 Gisela Gomes PI PI PE PI I PI PI I I I I PE E PE NI PI 
12 Hugo Lopes  PE I I PI PE NI PI PI I I PE I E I NI I 
13 Inês Pinto I I NI PI I NI PI PI I I NI I PE I NI I 
14 Jéssica Abreu NI PI I PI I PI PI I PE I I PI PE I NI PI 
15 João Miranda I PI PE PI PE PI PE I PE I PI NI I PE NI PI 
17 Marlene Santos PI NI I NI PI I NI I NI PI NI NI I I NI PI 
18 Patrícia D. PI NI NI NI I PI I PI NI I PI NI I I NI PI 
19 Pedro Lemos I PI I PI PE PI PI PI I I PI I I I NI PI 
20 Tânia Meireles NI NI PI NI PI NI NI NI I I NI NI I I NI PI 
21 Sandra NI NI PI NI PI NI NI NI PI NI PI PI NI NI NI PI 
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Nível Prognosticado 

 

A tabela de prognóstico seguinte diz respeito ao prognóstico feito para 

os alunos nas diversas matérias. É fundamental referir que o nível 

prognosticado varia entre alunos uma vez que foi tido em conta que estes 

apresentam ritmos de aprendizagem diferentes. 

Perante esta tabela pretende-se que a situação da turma seja favorável, e 

que praticamente todos os alunos tenham um desempenho positivo em todas 

as matérias. Em alguma matérias prognostiquei que não ocorrerá nenhuma 

evolução de nível para 3 alunos (Carolina, Marlene e Tânia) uma vez que o 

nível obtido é muito inferior ao pretendido e a margem de progressão é também 

muito reduzida causa da falta de empenho e elevando numero de faltas e tendo 

em conta que as matérias em causa não foram definidas como prioritárias. Irei 

então centrar evolução dos mesmos nas disciplinas definidas para a turma 

como prioritárias. 
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Nível prognosticado 
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1 Alexandre Madeira PA PE E E E I PE PE PE E E E E PE NI PE 
2 Andreia Meireles I I PE I I I I I PE I I PE E E NI I 
3 Carina revés I I PE E E I PE I PE PE PE PE E PE NI I 
4 Carla Mendes E PE E PE E I PE I PE PA E E PA E NI I 
5 Carolina F. PI PI PE I I I I PI I I I I PE PE NI I 
6 Catarina Catua PE PE PA E E I PE I I I PE PE PE PE NI I 
7 Daniel Franco PA PE E E E I E PE I PA E PA E E NI PE 
8 Diana Silva I I I PE PE I I I I PE PE PE PE PE NI I 

11 Gisela Gomes I I E PE PE I I I I PE I E E PE NI PE 
12 Hugo Lopes  PE I PE PE PE I I I PE PE PE I E I NI PE 
13 Inês Pinto I I I I PE I I I PE I I I PE I NI E 
14 Jéssica Abreu I I E PE PE I PE I PE PE PE E E PE NI PE 
15 João Miranda I I E E E I I I PE I PE PE PE E NI PE 
17 Marlene Santos PI PI I I I I I I I I PI I I PE NI I 
18 Patrícia D. I I PE PE PE I PE I I I I PE I I NI I 
19 Pedro Lemos E I E PE E I I I I I I PE I I NI I 
20 Tânia Meireles PI PI I I I I I PI I I I I I I NI I 
21 Sandra PI PI I I I I I PI I PI I I PI I NI I 
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Aptidão Física 

 

 Nesta área a turma apresenta resultados um pouco heterogéneos sendo 

a maior lacuna ao nível do teste para avaliar a Força Superior (Extensões de 

braços). Aqui a maioria da turma está fora da Zona Saudável de Aptidão Física 

(ZSAF), o que faz desta uma área de intervenção prioritária. 

 Com este intuito irei incluir em todas as aulas uma estação na qual se 

trabalhe o trem superior. Um outro ponto a trabalhar com a turma é a 

flexibilidade uma vez que só cerca de metade da turma tem resultados 

positivos para este parâmetro. Este também será incluído em todas as aulas na 

fase final desta com alongamentos.  

 Ao longo do ano irei continuar o trabalho multilateral visando uma 

evolução global de todas as capacidades avaliadas.  

Na tabela abaixo podemos observar o nível de desempenho diagosticado nos 

diversos testes aos alunos: 
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Aptidão Física 

 

Nº Nome do Aluno Idade Sexo Estatura Peso 

Composição 
Corporal 

Aptidão 
Aeróbia 

Aptidão Muscular 
 

IMC Vaivém Abdominais 
Extensões 
de braços 

Extensão 
do tronco 

Senta e 
Alcança 

Flexibilidade 

de ombros 

Esq Dir Esq Dir 

1 Alexandre M. 15 M 1,70 58,5 20,24 100 MAX - 15 23 19 N N 

2 Andreia 14 F 1,63 60,5 22,74 26 6 11 - 25 30 S S 

3 Carina Revés 12 F 1,57 41,9 17,03 28 21 5 16 20 16 N S 

4 Carla M. 12 F 1,61 53,5 20,65 63 48 16 21 MAX MAX N S 

5 Carolina F. 13 F 1,56 56 23,05 16 - 3 19 25 28 S S 

6 Catarina 13 F 1,60 65,9 25,74 23 21 2 20 12 18 S S 

7 Daniel F. 14 M 1,71 55,5 19,01 66 MAX 19 21 17 25 S S 

8 Diana Silva 12 F 1,66 55,1 19,96 39 21 5 24 36 35 N S 

11 Gisela G. 14 F 1,59 57,5 22,73 23 48 6 23 31 29 N S 

12 Hugo Lopes  14 M 1,72 52,2 17,64 47 16 4 19 20 21 S S 

13 Inês Pinto 15 F 1,68 58,5 20,75 29 30 2 36 23 22 S S 

14 Jéssica A. 13 F 1,61 53,8 20,77 47 MAX 10 21 33 33 N S 

15 João Miranda 15 M 1,72 79,6 26,89 - 21 5 25 36 35 N S 

17 Marlene 14 F 1,60 59,9 23,40 17 19 7 - 22 22 N N 

18 Patrícia D. 13 F 1,63 47 17,67 24 12 1 22 26 29 N S 

19 Pedro Lemos 14 M 1,52 33,9 14,74 46 MAX 7 22 16 19 N N 

20 Tânia M. 15 F 1,64 72,7 27,03 30 18 2 - - - N N 

21 Sandra - F - - - - - - - - - - - 
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Conclusão geral 

  

 Na generalidade a turma apresenta mais dificuldades nas matérias de 

Voleibol, Basquetebol, Salto em Altura e Salto em Comprimento. Estas foram 

as matérias definidas como prioritárias decorrentes do processo de AI.  

 A aluna Sandra Ramos não apresenta resultados diagosticados uma vez 

que esta só entrou para a turma na última aula da AI tendo comparecido a um 

total de 3 aulas onde lhe foram diagnosticados os níveis de NI nas disciplinas 

abordadas. 

 O aluno Frederico Pereira não necessita de uma avaliação quantitativa, 

sendo descrita no final de cada período uma avaliação qualitativa sobre o 

desempenho motor deste aluno. Este aluno embora tenha alguma dificuldades 

em situações coletivas (formas jogadas/jogos reduzidos) apresenta um bom 

nível na execução de gestos técnicos isolados, tendo em conta as 

caraterísticas do aluno este realiza trabalho à parte com o orientador de escola, 

sendo as situações realizadas especificadas nos respetivos planos de Unidade.   

Deverei também ter em conta abordar outras matérias que não foram definidas 

como prioritárias uma vez que o desempenho da turma nestas matérias fica 

aquém do previsto. São elas o Andebol, Ginástica de Solo Patinagem e Dança. 

 A área da aptidão física terá de ser trabalhada todas as aulas uma vez 

que muitos alunos da turma apresentam hábitos de vida predominantemente 

sedentários. 

 Ao nível dos conhecimentos não foram realizados testes de prognóstico 

devido a limitações temporais, no entanto estes irão ser abordados em todas 

as aulas e avaliados no final de cada período sob a forma de teste ou trabalhos 

de grupo. 
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Planeamento anual 
Organização das etapas, unidades de ensino e unidades didáticas. 

 

A planificação apresentada de seguida irá seguir o modelo de 

planeamento por etapas garantindo uma maior diferenciação nas 

aprendizagens dos alunos de acordo com as suas possibilidades de 

desenvolvimento, procurando atingir aprendizagens mais significativas e 

adequadas ao ritmo destes.  

O planeamento tem como base uma distribuição de 4 etapas ao longo 

do ano letivo. A 1ª etapa foi a avaliação inicial, a 2ª etapa denomina-se 

prioridades de aprendizagem, a 3ª etapa designa-se aprendizagem e 

desenvolvimento e a 4ª etapa chama-se desenvolvimento e consolidação. 

Na 2ª etapa espera-se que os alunos ultrapassem as suas lacunas ao 

nível do desempenho nas matérias prioritárias, pelo que é necessário intervir 

nos aspetos onde os alunos têm mais dificuldade de modo a que alcancem os 

pré-requisitos e continuem a sua aprendizagem nas próximas etapas. 

A 3ª etapa é a mais longa de todas as etapas e apresenta mais matérias 

por unidade de ensino do que a 2ª etapa, pois procura-se agora continuar a 

aprendizagem e desenvolver as competências adquiridas anteriormente, sem 

descurar a existência de um transfer positivo entre matérias. 

A 4ª etapa pretende continuar o desenvolvimento da etapa anterior e 

consolidar as aprendizagens. Nesta etapa espera-se que os alunos devam 

trabalhar as matérias onde têm mais dificuldades para que consigam atingir os 

objetivos terminais propostos. 

O esquema seguinte pretende ilustrar a planificação anual englobando 

as etapas de aprendizagem, as unidades de ensino e as matérias a lecionar 

em cada uma. 

A área dos conhecimentos e aptidão física serão lecionadas em todas as 

aulas com vista a estabelecer rotinas. 

 

Planificação
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 Setembro/Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Período 1º 2º 3º  

Etapa 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 

Data 
De 17 de 

Setembro a 29 de 
Outubro 

2 Novembro a 17 Janeiro 23 Janeiro a 14 Março 3 Abril a 13 Junho 

Nº de Aulas 19(6x90’+7x45’) 18(5x90’+8x45’) 19 (6x90’+7x45’) 29 (10x90’+9x45’) 

M
a
té

ri
a
s
 

JDC 
Futebol, Voleibol, 

Andebol e 
Basquetebol 

Andebol, Basquetebol e Voleibol Voleibol, Futebol e Basquetebol 
Futebol, Voleibol, Andebol e 

Basquetebol 

G 
Solo, Aparelhos e 

Acrobática 
Solo  Solo e Aparelhos 

A 
Barreiras e Salto 
em Altura e Salto 
em Comprimentos 

Salto em Altura e Salto em 
Comprimento 

 
Salto em Altura e Salto em Comprimento 

Peso e Barreiras 

R Badminton  Badminton Badminton 

ARE Folclore  Folclore Folclore 

 Patinagem  Patinagem Patinagem 

Aptidão Física 

Resistência 
Velocidade 

Força 
Coordenação 

Resistência 
Velocidade 

Força 
Coordenação 

Resistência 
Velocidade 

Força 
Coordenação 

Resistência 
Velocidade 

Força 
Coordenação 

Conhecimentos 
Capacidades 

Físicas 
Frequência Cardíaca, Capacidades 

Físicas 

Relação entre Aptidão Física e 
Saúde, Processos de controlo do 

esforço e sinais de fadiga. 
Factores de um estilo de vida saudável,  
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Argumentação das opções 

 

Por meio deste esquema de planificação é possível ter uma noção geral 

do trabalho a realizar ao longo do ano e da sua distribuição espacial e 

temporal. 

 De modo a poder dar maior relevância às matérias prioritárias, e para 

que todas as matérias avaliadas inicialmente possam no mínimo ter dois 

momentos de aprendizagem/consolidação ao longo do ano, fica carenciada na 

lecionação da matérias de luta. Esta opção pode ser justificada com as 

limitações impostas pela rotação dos espaços que se caraterizam por um 

reduzido numero de aulas no interior epor esta não ser uma disciplina nuclear 

do currículo. No entanto se em alguma das disciplinas estabelecidas os 

objetivos forem atingidos antes do planeado, irei dedicar uma ou duas aulas á    

Desta forma, e até ao momento, decido não incluir estas matérias à 

matéria em causa. 
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Objectivos Terminais  

 

Aptidão Física 

 A área da aptidão física desde a 1ª aula prática do ano que faz parte do 

trabalho realizado nas aulas, havendo sempre uma parte da aula destinada à 

condição física. Este trabalha é realizado sob a forma de circuito ou estafetas.   

Pretendo realizar os testes do fitnessgram em todos os períodos, procurando 

verificar a evolução dos alunos nos mesmos. 

As componentes da aptidão física que serão constantemente 

trabalhadas são: a resistência, a força (media e superior), a velocidade nas 

suas diversas formas e a coordenação.  

Alunos críticos nesta área – Andreia , Carolina, João,  Marlene, Tânia  e 

Sandra.  

Alunos com boa execução (para demonstração) – Alexandre, Carla, 

Daniel, Catarina. 

 

 

R
E

S
IS

T
Ê

N
C

IA
 - O aluno realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, percursos de habilidades ou outras: 

. Acções motoras globais de longa duração (acima dos oito minutos), com intensidade moderada a 
vigorosa, sem diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com 
relativa rapidez após o esforço. 
- Corrida numa direcção e na oposta (Vai-Vem) percorrendo de cada vez uma distância de 20m, 
aumentando o ritmo da passada em cada minuto, atingindo ou ultrapassando o número de percursos de 
referência ZSAF (Zona Saudável de Aptidão Física). 

V
E

L
O

C
ID

A

D
E

 

- O aluno nas situações definidas pelo professor, respeita os tempos de trabalho e de recuperação 
adequados: 
. Reage rapidamente a um sinal conhecido iniciando acções motoras previstas globais ou localizadas. 
. Realiza acções motoras globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, no menor tempo possível, sem 
perda de eficácia. 

F
O

R
Ç

A
 

- O aluno realiza com correcção, em circuitos de treino ou exercitação simples, com volume e intensidade 
definidas pelo professor e Acções motoras de contracção muscular localizada, vencendo resistências, de 
carga fraca ou ligeira: 
- Força inferior (ex: Multisaltos sobre obstáculos (Degraus ou banco sueco). 
- Força média (ex: Abdominais). 
- Força superior (ex: Extensões de braços). 

F
L

E
X

IB
IL

ID
A

D
E

 Chega com as duas mãos à frente, o mais longe possível, sentado no chão (seat- and-reach), 
alternadamente com uma e outra perna flectida, deixando a outra estendida, mantendo o alongamento. 
Em posição de deitado facial e com as mãos sobre as coxas, realiza a extensão do tronco, mantendo a 
posição até à medição da distância definida (30cm), entre o queixo e o chão. 
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Actividades Físicas e Desportivas 

 

Jogos Desportivos Coletivos: 

 

Competências transversais a todos os Jogos Desportivos Coletivos: 

O aluno: 

- Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, 

escolhendo as acções favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as 

indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas. 

- Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respectivos sinais e trata 

com igual cordialidade e respeito os companheiros e os adversários, evitando 

acções que ponham em risco a sua integridade física, mesmo que isso 

implique desvantagens no jogo. 

 

Futebol 

- Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais 

acções técnico-tácticas e as suas principais regras: a) início e recomeço do 

jogo, b) marcação de golos, c) bola fora e lançamento pela linha lateral, d) 

canto e pontapé de canto, e) principais faltas e incorrecções, f) marcação de 

livres e de grande penalidade, e g) bola pela linha de fundo e reposição da bola 

em jogo, adequando as suas acções a esse conhecimento. 

 

Objetivos 

Terminais 

Futebol 

GRUPO NI GRUPO PI GRUPO I GRUPO PE / E 

Andreia Carolina Carina  Alexandre (E) 

Jéssica Diana Carla Daniel (E) 

Tânia Gisela Catarina Hugo (PE) 

Sandra Marlene Inês  

 Patrícia João  

  Pedro  

Em situação de exercício 
critério: 

Passa a bola; 
Conduz a bola; 
Remata; 

Em situação de exercício 
critério e em situação de forma 
jogada(3X3): 
Desmarca-se oferecendo 
linhas de passe na direção da 

Em situação de forma 
jogada(3X3): 
Penetra para finalizar ou 
fixar o defesa; 
Remata; 
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Em situação de forma 
jogada(3X3): 

Passa a bola; 
Conduz a bola; 
Remata; 
 

 

baliza; 
Aclara ; 
Marca o seu atacante.  

Passa rasteiro ou por alto; 
Procura impedir a 
construção de acções 
ofensivas através de: 
pressão directa, fechando 
as linhas de passe, realiza 
dobras e compensações. 

Notas: com vista à existência de progressões irei alterar a constituição dos grupos quando assim o 
achar adequado.    

 

Basquetebol 

- Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais 

acções técnico-tácticas e as regras: a) formas de jogar a bola, b) início e 

recomeço do jogo, c) bola fora, d) passos, e) dribles, f) bola presa, g) faltas 

pessoais, adequando as suas acções a esse conhecimento. 

 

Objetivos 
Terminais 

Basquetebol 

GRUPO NI GRUPO PI GRUPO I GRUPO PE 

Diana Carolina  Andreia Alexandre 

Patrícia Carina  Hugo Catarina 

Inês Tânia Jéssica Daniel 

Sandra  Pedro João 

  Marlene Carla 

   Gisela 

Em situação de exercício critério: 
- Lança na passada; 
- Passe e Corte para o cesto; 
 
Em situação de forma jogada(3X3): 
- Recebe a bola com as duas mãos; 
- Lança parado; 
- Dribla em progressão; 
- Realiza passe picado e de peito; 
- Assume a posição de tripla ameaça. 
- Atitude defensiva; 
- Tenta interceptar a bola; 
- Demonstra conhecimento de regras 
básicas da modalidade; 

 

Em situação de forma jogada (3X3): 
- Enquadra-se ofensivamente tentando ver o 
conjunto de movimentações dos jogadores. 
- Lança parado e na Passada; 
- Realiza passe picado e de peito, com segurança 
a um companheiro desmarcado; 
- Desmarca-se após passe criando linhas de passe 
ofensivas. 
- Corta para o cesto, faz aclaramento; 
- Ressalto ofensivo; 
- Atitude defensiva; 
- Marcação individual; 
- Ressalto defensivo.  
- Demonstra conhecimento de regras básicas da 
modalidade; 

Notas: com vista à existência de progressões irei alterar a constituição dos grupos quando assim o 
achar adequado.    

 

Voleibol 
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- Conhece o objectivo do jogo, identifica e discrimina as principais acções que o 

caracterizam: 1) Serviço, 2) Passe, 3) Recepção e 4) Finalização, bem como as 

regras essenciais do jogo de voleibol: a) dois toques, b) transporte, c) violações 

da linha divisória, d) rotação ao serviço e) número de toques consecutivos por 

equipa, f) toque na rede, g) faltas no serviço, h) bola fora, i) rotação ao serviço, 

j) sistema de pontuação. 

 

Objetivos 

Terminais 

Voleibol  

GRUPO NI GRUPO PI GRUPO I 

Carolina Andreia Carina Alexandre 

Marlene Diana Jéssica Catarina 

Patrícia Inês Pedro Daniel 

Tânia João Hugo Carla 

Sandra Gisela  

Em situação de exercício critério em 
cooperação: 
-Realiza passe através do toque de dedos e da 
manchete: 
-Realiza serviço por baixo. 
-Recepção do serviço; 
-Finaliza após 2º toque; 
 
Em situação de forma jogada (3x3 ou 4x4): 
-Realiza passe (de acordo com a trajectória da 
bola). 
-Recepção do serviço; 
-Demonstra conhecimento de regras básicas 
da modalidade; 

Em situação de Forma jogada (3X3 ou 4X4): 
-Realiza passe (de acordo com a trajectória 
da bola). 
-Realiza serviço por baixo. 
-Recepção do serviço; 
-Finaliza após 2º toque; 
-Demonstra conhecimento das regras básicas 
da modalidade; 
 
Em situação de exercício critério: 
-Remate em apoio; 
-Defesa 

Notas: com vista à existência de progressões irei colocar alguns alunos no grupo PI no grupo I quando 

achar adequado.    

 

Andebol 

- Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais 

acções técnico-tácticas e as regras do jogo: a) início e recomeço do jogo, b) 

formas de jogar a bola, c) violações por passos, d) violações da área de baliza,  

 

Objetivos 
Terminais 

Andebol 

GRUPO NI GRUPO PI GRUPO I GRUPO PE 

Tânia  Pedro Carina Alexandre  
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Patrícia João Carla Daniel 

Andreia Jéssica Catarina  

Sandra Gisela Hugo  

Marlene Diana Inês  

 Carolina   

Em situação de exercício critério: 
 
Em situação de forma jogada(3X3): 
- Demonstra conhecimento de regras 
básicas da modalidade; 

 

Em situação de forma jogada (3X3): 
- Demonstra conhecimento de regras básicas da 
modalidade; 

Notas: com vista à existência de progressões irei alterar a constituição dos grupos quando assim o 
achar adequado.    

 

Atletismo 

 

Competências transversais a todas as áreas do atletismo 

O aluno: 
- Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões que favoreçam 
a melhoria das suas acções, cumprindo as regras de segurança, bem como na 
preparação, arrumação e preservação do material. 

 

 

Objetivos 
Terminais 

Salto em Altura 

GRUPO NI GRUPO PI GRUPO I GRUPO PE 

Andreia  Pedro Carla Alexandre 

Carina Catarina  Jéssica Daniel 

Inês Carolina Gisela Hugo 

Marlene Diana   

Sandra João   

Tânia Patrícia   

Salta em altura com técnica de Tesoura,  
Realiza elevação da bacia na tecnica de Fosbury Flop. 

Salta com a técnica de Fosbury Flop. 
 

Notas: com vista à existência de progressões irei alterar a constituição dos grupos quando assim o 
achar adequado.    

 

 

Objetivos 
Terminais 

Salto em Comprimento 

GRUPO NI GRUPO PI GRUPO I GRUPO PE 

Andreia  Pedro Carla Alexandre 
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Carina Catarina  Jéssica Daniel 

Inês Carolina Gisela Hugo 

Marlene Diana   

Sandra João   

Tânia Patrícia   

Realiza o salto com a técnica de voo na passada, com corrida de 8 a 10 passadas e impulsão na tábua 
de chamada. 

Notas: com vista à existência de progressões irei alterar a constituição dos grupos quando assim o 
achar adequado.    

 

 

Objetivos 
Terminais 

Estafetas 

GRUPO PI GRUPO I 

Andreia  Pedro Carla Alexandre 

Carolina Catarina  Jéssica Daniel 

Sandra Carina Gisela  

Marlene Diana Inês  

 João Tânia  

 Patrícia Hugo  

Recebe o testemunho em movimento, na zona de transmição; 
Entrega o testemunho com a técnica ascendente ou descendente com segurança e sem acentuada 
desacelaração; 
(PA) Recebe o testemunho sem controlo visual. 
 

Notas: com vista à existência de progressões irei alterar a constituição dos grupos quando assim o 
achar adequado.    

 

 

Objetivos 
Terminais 

Barreiras 

GRUPO I GRUPO PE GRUPO E 

Andreia  Pedro Carina Alexandre 

João  Jéssica Daniel 

Patricia  Catarina Hugo 

Marlene  Carolina Carla 

Sandra  Diana Gisela 

Tânia  Inês  
Ataca a barreira, elevando o joelho da perna de ataque; 
Passa as barreiras com trajectória rasante; 

Ataca as barreiras, mantendo o ritmo de 
3 passadas entre as barreiras; 
Passa as barreiras com trajectória 
rasante e sem desaceleração nítida. 

Notas: com vista à existência de progressões irei alterar a constituição dos grupos quando assim o 
achar adequado.    
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Objetivos 
Terminais 

Lançamento do Peso 

GRUPO I GRUPO PE GRUPO E 

Andreia  Pedro Alexandre Daniel 

Jéssica Carina Carla  

Patricia Carolina Catarina  

Marlene Hugo Diana  

Sandra Inês Gisela  

Tânia  João  
Lança o peso de costas e sem balanço. Lança o peso com deslizamento. 

Notas: com vista à existência de progressões irei alterar a constituição dos grupos quando assim o 
achar adequado.    

 

 

Ginástica 

 

Competências transversais a todas as matérias específicas da Ginástica: 

O aluno: 

Coopera com os companheiros nas correcções que favoreçam a melhoria das 

suas prestações, garantindo condições de segurança pessoal e dos 

companheiros, e colabora na preparação, arrumação e preservação do 

material. 

 

Objetivos 
Terminais 

Ginástica de Solo 

GRUPO NI GRUPO PI GRUPO I GRUPO PE 

Carolina Andreia Jéssica Carla Alexandre 

Marlene  Carina Pedro Catarina Daniel 

Tânia Diana  Patricia João 

Sandra Gisela    

 Hugo    

 Inês    
Cambalhota à frente saltada; 
Cambalhota à retaguarda; 
Avião. 

Pino de braços terminando com 
cambalhota à frente; 
Roda; 
Ponte; 
Rodada. 

Notas: com vista à existência de progressões irei alterar a constituição dos grupos quando assim o 
achar adequado.    
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Objetivos 
Terminais 

Ginástica de Aparelhos 

GRUPO NI GRUPO PI GRUPO I GRUPO PE 

Carolina Andreia Carina João Alexandre 

Tânia Patricia Carla  Daniel 

Sandra Diana Catarina   

 Pedro Gisela   

 Hugo Jéssica   

 Inês Marlene   
No plinto: 
Salto ao eixo (plinto tranversal); 
No minitrampolim: 
Salto em extensão; 
Salto engrupado; 

No plinto: 
Salto ao eixo (plinto longitudinal); 
Salto entre mãos (plinto transversal); 
No minitrampolim: 
Pirueta Vertical; 
Carpa de pernas afastadas; 

Notas: com vista à existência de progressões irei alterar a constituição dos grupos quando assim o 
achar adequado.    

 

 

Objetivos 
Terminais 

Ginástica acrobática 

GRUPO NI GRUPO I GRUPO PE 

Andreia  Alexandre Diana Jéssica  

Carina Andreia Gisela João 

Sandra Carla Hugo Carina 

 Carolina Inês  

 Catarina Pedro  

 Daniel Tânia  
-Conhece e efetua com correcção as pegas, os montes e desmontes do tipo simples ligados aos 
elementos a executar; 
-O base em posição de deitado dorsal com os membros superiores em elevação, segura o volante pela 
parte anterior das sua pernas que, em prancha facial, apoia as mãos na parte anterior das pernas do 
base, mantendo o corpo em extensão. 
-O base com um joelho no chão e outra perna flectida (planta do pé bem apoiada no solo e com os 
apoios colocados em triângulo), suporta o volante que, de costas, sobe para a sua coxa e se equilibra 
num dos pés. Utiliza a pega simples (de apoio), mantendo-se com o tronco direito e evitando 
afastamentos laterais dos braços. O desmonte deve ser controlado e com os braços em elevação 
superior. 

Notas: com vista à existência de progressões irei alterar a constituição dos grupos quando assim o 
achar adequado.    

 

 

Badminton 
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O aluno: 

- Coopera com os companheiros, nas diferentes situações, escolhendo as 
acções favoráveis ao êxito pessoal e do companheiro, admitindo as indicações 
que lhe são dirigidas, aceitando as opções e falhas dos seus colegas e dando 
sugestões que favoreçam a sua melhoria. 

- Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais 
acções técnico-tácticas (Clear, Lob, Serviço curto e comprido), adequando as 
suas acções a esse conhecimento. 
- Em situação de jogo singulares, em campo reduzido, desloca-se e posiciona-
se correctamente, para devolver o volante (evitando que este caia no chão), 
utilizando diferentes tipos de batimentos. 

 

Objetivos 

Terminais 

Badminton 

GRUPO PI GRUPO I GRUPO PE 

Andreia Carolina Alexandre João 

Sandra Gisela Catarina Pedro 

Diana Inês Daniel Carina 

Marlene Jéssica Carla  

Tânia Patrícia Hugo  

Em situação de forma jogada (1x1): 
Clear;  
Lob; 
Serviço curto; 
Serviço comprido; 

Em situação de forma jogada (1x1): 
Amorti; 
Drive; 
Remate; 

Notas: com vista à existência de progressões irei colocar alguns alunos no grupo PI no grupo I quando 

achar adequado.    

 

 

Dança 

 

 

Objetivos 
Terminais 

Danças Sociais 

GRUPO NI GRUPO PI GRUPO I 

Carolina Alexandre Jéssica Carina 

Hugo  Andreia João Carla 

Inês Catarina Patrícia Marlene 

Tânia Daniel   

Sandra Diana   
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 Gisela   
Danças tradicionais:  
-“O regadinho”; 

-“Sr. Vinho” 

-“Erva Cidreira” 

Notas: com vista à existência de progressões irei alterar a constituição dos grupos quando assim o 
achar adequado.    

 

Patinagem 

 

O aluno: 
- Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões que favoreçam 

a sua melhoria, preservando sempre as condições de segurança pessoal e dos 

companheiros e de manutenção e arrumação do material. 

 

Objetivos 

Terminais 

Patinagem 

GRUPO PI GRUPO I 

Andreia Carolina Carina Alexandre 

Sandra Gisela Carla Catarina 

Diana Patrícia Pedro Daniel 

Marlene Hugo  Inês 

Tânia João   Jéssica 

Patina para a frente em apoio alternado; 
Realiza “oitos”; 
Curva com pés paralelos; 
Desliza só num apoio; 

Desliza para a frente e para trás; 
Desliza de cócoras; 
Realiza uma volta após deslize; 

Notas: com vista à existência de progressões irei colocar alguns alunos no grupo PI no grupo I quando 

achar adequado.    

 

 

Conhecimentos  

 

 Relativamente a esta área irei abordar numa aula teórica através de uma 

apresentação em PowerPoint e em todas as aulas práticas sob a forma de 

questionamento as Capacidades Fisicas, a composição corporal, a 

alimentação, o repouso, as principais regras de higiene, princípios de 
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afectividade e manutenção da qualidade do meio ambiente. A aprendizagem 

destes será garantida com a execução de teste teórico ou trabalhos de grupo. 

 

Estratégias gerais de intervenção pedagógica 
  

 Na fase inicial do trabalho com a turma (Etapa de Avaliação Inicial) foi 

utilizado, fundamentalmente, o ensino por comando, uma vez que este me 

permitia efectuar mais eficazmente a recolha de informação. A escolha deste 

estilo de ensino deveu-se também ao facto de os alunos estarem pouco 

familiarizados com o trabalho autónomo e, nesta perspectiva, foi minha 

intenção, inicialmente, adoptar estratégias mais convergentes. De forma 

progressiva, pretendo introduzir estilos mais divergentes, como forma de 

promover a autonomia e responsabilização dos alunos.  

 Será utilizada uma organização por estações, uma vez que esta permite 

trabalhar diferentes modalidades ao mesmo tempo (aulas politemáticas) e com 

diferentes níveis de habilidades, contribuindo para uma diferenciação, 

individualização e inclusão, no entanto algumas aulas (45’) serão de ensino 

massivo de modo a garantir as competências base em todos os alunos.

 Utilizarei a formação de grupos de nível. Esta estratégia permitir-me-á 

propôr tarefas diferenciadas aos alunos em função das suas necessidades e 

competências diferenciadas. Paralelamente possibilita-me, também, gerir a 

forma como vou acompanhar os diferentes grupos, uma vez que os alunos com 

mais competências poderão trabalhar mais autonomamente comparativamente 

com os seus colegas menos evoluídos nas aprendizagens.  

 O questionamento será utilizado regularmente, não só como forma de 

controlo, mas também com o objectivo de transmitir conhecimentos aos alunos. 

Esta estratégia de ensino, a partir de perguntas, exige um maior nível de 

atenção por parte dos alunos, reduzindo-se consequentemente os 

comportamentos fora da tarefa e assim proporcionar uma aprendizagem mais 

eficaz. Esta constante informação aos alunos sobre o seu desempenho visa 

também uma “auto motivação” para uma superação das principais dificuldades. 

 Procurarei que os alunos passem mais tempo nas tarefas em que 

apresentam maiores fragilidades. Concomitantemente, acompanharei, de forma 
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mais activa, os alunos que se encontram nas tarefas em que revelam maiores 

fragilidades, deixando os outros a trabalhar de forma mais autónoma. Com esta 

estratégia pretendo que, através do meu acompanhamento e feedback, os 

alunos ultrapassem de forma mais rápida e efectiva as suas limitações.  

Ao nível das demonstrações, o ideal será experimentar as habilidades 

motoras a propor aos alunos para testar o grau de dificuldade dos mesmos e 

confirmar se são os adequados, e utilizar os alunos mais dotados como 

agentes de ensino e modelos de modo a poder estar liberto para outras tarefas 

como realizar as ajudas, dar correções, feedback, entre outras.  

 Irei fornecer Feedback nas suas diversas dimensões, forma e direção 

adequando-os a cada situação. O controlo e observação da resposta ao 

feedback deve ser constante valorizando e constatando assim a conclusão do 

ciclo de Feedback. 

 Com vista a criar automatismos irei desenvolver e manter algumas 

formas jogadas no aquecimento e circuitos de aptidão física ao longo das 

aulas. No final do presente ano lectivo pretendo que os alunos atinjam a Zona 

Saudável e que os alunos que já atingiram a Zona Saudável cheguem ao limite 

superior da mesma.  

  A avaliação dos conhecimentos será realizada através de testes 

sumativos e ou trabalhos de grupo, quando forem realizados testes sumativos 

terei em conta o fato de 3 alunos da turma apresentarem um elevado défice 

cognitivo. Assim e de modo a tornar a avaliação equitativa esses alunos terão 

condições especiais facilitadoras aquando a realização dos testes escritos.      
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Avaliação Formativa 
 

A Avaliação Formativa decorrerá ao longo de todo o ano letivo no 

sentido de verificar o grau de cumprimento dos objetivos delineados 

inicialmente. Assim, através deste processo avaliativo irei proceder à reflexão 

acerca do processo de ensino-aprendizagem, de forma a permitir reajustes 

com vista ao sucesso dos objetivos estipulados. Ao mesmo tempo, este tipo de 

avaliação será utilizado como meio para ajudar o aluno a perceber o seu 

próprio processo de aprendizagem, ou seja, é uma forma do aluno se 

consciencializar das suas competências e necessidades e, consequentemente, 

poder agir ativa e conscientemente no seu processo de ensino-aprendizagem.  

No que concerne à integração deste tipo de avaliação no planeamento, 

parece-me pertinente inserir um momento de avaliação formativa no inicio e no 

final de cada unidade de ensino como forma de regular o grau de cumprimento 

dos objetivos estabelecidos. No entanto definirei em todas as aulas quais os 

objetivos para cada grupo de nível. Identificando para cada aluno qual o nível 

em que se situa. 
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Avaliação Sumativa  
  

 A avaliação sumativa terá por base orientações dos PNEF (Programas 

Nacionais de Educação Física) e do protocolo de Avaliação Sumativa de 

Educação Física da Escola. 

 No que se refere aos momentos avaliativos, precederei a uma avaliação 

sumativa com momentos informais e formais. Com efeitos sumativos será 

efectuada uma reflexão acerca do grau de cumprimento dos objectivos 

delineados para os alunos no decorrer das diversas unidades e etapas. Assim 

os dados recolhidos na Avaliação Formativa constituir-se-ão como uma das 

fontes do processo sumativo. 

Será fornecida aos alunos uma ficha de autoavaliação, para que estes 

preencham ao longo do ano, referente aos três períodos, identificando o que 

consideram os alunos do que foi e é o seu comportamento nas aulas de EF. 

 Na área dos conhecimentos será realizado uma ficha de avaliação 

sumativa ou trabalho de pesquisa de grupo no final de cada período para 

certificar as aprendizagens alcançadas nesta área. A área da aptidão física 

será avaliada com recurso aos testes do Fitnessgram. 
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