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Balanço 1ª Etapa – Avaliação Inicial  

  

A primeira etapa do ano letivo correspondeu a Avaliação Inicial (AI), na 

qual procedi ao diagnostico dos alunos nas matérias a abordar no ano letivo, o 

período estabelecido para esta etapa é de 5 a 6 semanas. Esta etapa não foi 

completada no tempo planeado uma vez que um bloco de 90 minutos teve de 

ser dado na sala de aula uma vez que as condições climatéricas não permitiam 

a realização da aula no exterior. O espaço onde a aula é realizada segue um 

roulement estabelecido já no departamento de EF, no qual cada turma tem 

uma semana no pavilhão por cada duas no exterior. Este fator acabou por ser 

limitante uma vez que muitas das matérias a observar exigiam que fossem 

realizadas no pavilhão 

O planeamento desta etapa foi realizado aula a aula, esta forma de 

planeamento permitiu-me escolher quais as matérias a abordar consoante o 

desempenho observado, o que proporcionou a alguns alunos repetirem certas 

modalidades e assim diagnosticar um nível mais fiável. 

Com o decorrer das primeiras aulas fui realizando mudanças no 

planeamento, essas mudanças passaram por reduzir o número de áreas 

funcionar em simultâneo durante a aula uma vez que a turma demonstrou 

pouca autonomia aquando deixados sozinhos a realizar a tarefa. Ao reduzir o 

número de estações a funcionar em simultâneo permite-me uma melhor 

observação e intervenção com os grupos em causa. 

 Relativamente ao processo de AI este decorreu com algumas 

dificuldades, uma vez que tive de lecionar todas as matérias abordadas aos 

alunos antes de os avaliar o que demonstrou que a grelha estipulada para a 

avaliação estava demasiado complexa com demasiados critérios de êxito para 

observar por aluno. A estratégia utilizada para combater este problema foi 

centrar-me menos na observação critério a critério mas sim numa avaliação 

mais global do desempenho. 

Na área da condução do ensino senti algumas dificuldades em manter a 

turma empenhada nas tarefas propostas, não pelas tarefas em si mas sim pela 
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predisposição da maioria da turma para com a disciplina. A turma demonstrou 

um baixo nível de autonomia quando deixados em grupo a realizar uma tarefa. 

Este problema tem vindo a melhorar uma vez que tento incutir na turma um 

espírito competitivo para tal realizo varias tarefas sob formas jogadas e ou mini 

torneios um outro fator é também a relação professor-alunos tem vindo também 

a melhorar, apresentando-se os alunos mais cooperantes e empenhados nas 

actividades propostas.  

A turma não apresenta situações de indisciplina. 

A aula nº18 foi realizada maioritariamente sob a forma de circuito com 

diferentes estações (7) nas quais os alunos permaneciam por 2 a 3 minutos e 

seguiam para a próxima estação, foram abordados aqui matérias como salto 

em comprimento, lançamento na passada, coordenação (saltar a corda), entre 

outros. Esta aula decorreu bastante bem tendo praticamente todos os alunos 

mantido um nível de empenho elevado e uma intensidade alta, estes devidos 

ao reduzido tempo em que estavam na estação. O facto deste modelo de aula 

ter resultado fez com que o aplique mais vezes ao longo no ano letivo nas 

aulas de 45 minutos.  

 Nas restantes aulas optei por manter as formas jogadas mas também 

em realizar uma parte da aula só destinada á realização de exercícios 

analíticos de forma a garantir um nível básico de execução a todos os alunos 

abordando gestos técnicos básicos das diversas matérias. Após esta fase mais 

analítica a turma é dividida em dois grupos indo cada um para uma estação 

realizar a tarefa planeada. 

A turma demonstrou uma fácil aquisição das rotinas estabelecidas para 

a aula, decorrendo o aquecimento, a condição física e a arrumação do material 

de forma organizada.  

Uma dificuldade a melhorar tem a ver com o facto de el algumas aulas 

me ter perdido no tempo a dar instrução ou feedback, o que me levou e deixar 

os alunos sair em cima da hora. 

Um ponto que tem vindo a melhorar mas ainda apresenta algumas 

lacunas é a instrução inicial, a qual nas primeiras aulas era mais extensa e 

específica o que fazia com que os alunos perdessem a concentração e 

consequentemente não prestassem atenção. Com o tempo vim a reduzir a 
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instrução inicial tornando-a mais sucinta e passando a descrição mais completa 

da tarefa aquando os alunos a realizassem. No balanço final e retorno a calma, 

tento fazer uma revisão do que foi abordado, quais os critérios de êxito, e nas 

últimas aula utilizei os alunos que melhor realizavam as tarefas para as 

demonstrarem em frente dos colegas. Esta opção surge com o objetivo de 

fornecer aos alunos uma visualização do exercício corretamente realizado e ser 

um fator motivante para os melhores alunos.   

 A um dos alunos não foi possível realizar AI, uma vez que o Frederico 

Pereira tem triossomia21 e quando é colocado num ambiente social como as 

formas jogadas ou jogos pré desportivos apresenta bastantes dificuldades 

porque não responde a situações colectivas de cooperação. Assim sendo optei 

pela estratégia que já vinha sendo aplicada colocando o aluno num espaço á 

parte da aula com o orientador de escola, a realizar exercícios analíticos ou de 

cooperação. Esta provou ser a melhor opção uma vez que o aluno tem um 

elevado grau de confiança com o orientador e é a ele que se dirige 

prontamente no início e decorrer da aula. A estratégia com este aluno irá 

passar por um bom nível de prática analítica desenvolvendo diversos gestos 

técnicos e habilidades motoras e com tempo ir inserindo o aluno nas situações 

mas propicias das aulas como estafetas e formas jogadas mais simples. 

 

Caracterização da 2ªEtapa 

  

A 2ªEtapa do planeamento anual, também intitulada de aprendizagem e 

desenvolvimento, destina-se maioritariamente à abordagem das matérias 

prioritárias incluindo, identificadas durante o período de Avaliação Inicial (AI). 

Será constituída por 3 Unidades de Ensino (UE). 

 Esta etapa terá uma duração prevista de 9 semanas, com inicio a 5 de 

Novembro de 2012 e termino a 17 de Janeiro de 2013, perfazendo um total de 

18 aulas. 

 Durante a 1ªUE (de 12 a 16 de Novembro), irá decorrer o Torneio 

Interturmas de Futsal. Durante essa semana, não serão lecionadas aulas de 

Educação Física. Nesta UE, uma aula estava destinada à AI de luta e dança, 
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no entanto uma vez que ainda não ouve oportunidade de proceder à 

abordagem desta matéria anteriormente no período estipulado para a 1ªEtapa. 

 

 Na 2ªUE, a aula de dia 6 de Dezembro será destinada à realização do 

teste teórico de conhecimentos.  

A 3ªUE corresponde às 3 primeiras semanas do 2ªPeríodo, para reforçar 

algumas matérias lecionadas antes das férias do Natal e dar continuidade ao 

trabalho das matérias prioritárias ainda não abordadas nas UE anteriores. 

 Quando as aulas previstas para o espaço E2 não puderem ser 

realizadas devido a condições climatéricas adversas, irão ser lecionadas aulas 

teóricas numa sala de aula. 
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Argumentação das Opções 

 

 A 2ª Etapa de ensino centra-se no ensino das matérias identificadas 

como prioritárias, no período de Avaliação Inicial. Estas são as matérias onde 

os alunos têm mais dificuldades em atingir os requisitos mínimos dos diferentes 

níveis de desempenho, dando continuidade ao seu trabalho ao longo das 

restantes unidades de ensino. Desta forma, as matérias prioritárias foram as 

minhas principais escolhas. As matérias identificadas como prioritárias são: o 

voleibol, o basquetebol, o salto em comprimento, e o salto em altura. 

2ª Etapa  

Prioridade de aprendizagem 

Início e fim: 7/11/2012 a 17/01/2013 

Nº UE Nº aula Duração Dia/Espaço Matéria 

1ª 
UE 

21 e 22 90’ 7/11 – Espaço 2 Voleibol + Basquetebol 

23 45’ 8/11 
Espaço 2  

Basquetebol + Salto em Comprimento  

   Torneio de futsal inter turmas  

24 45’ 21/11 
Pavilhão 

Luta (Ava. Inicial) + Dança (Ava. Inicial) + Ginástica de solo 

25 45’ 22/11 
Pavilhão 

Salto em Altura + Basquetebol 

26 e 27 90’ 28/11 
Espaço 1 

Voleibol + Andebol 

2ª  
UE 

28 45’ 29/11  
Espaço 1 

Voleibol 

29 e 30 90’ 5/12  
Espaço2 

Salto em Comprimento + Basquetebol 

31 45’ 6/12  
 Sala de aula  

Teste teórico de avaliação Sumativa 

32 45’ 13/12  
Pavilhão 

Voleibol + Salto em Altura 

3ª  
UE 

33 45’ 3/01  
Espaço 2 

Basquetebol 

34 e 35 90’ 9/01  
Pavilhão 

Ginástica de Solo + Salto em Altura + Voleibol 

36 45’ 10/01  
Pavilhão 

Basquetebol 

37 e 38 90’ 16/01  
Espaço 1 

Voleibol + Andebol 

39 45’ 17/01  
Espaço 1  

Futebol + Voleibol  
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 A disposição temporal das matérias foi feita tendo em conta o roulement 

dos espaços, sendo esta etapa caracterizada por um reduzido número de aulas 

no Pavilhão. Assim dei preferência á realização de matérias que não podem 

ser realizadas no exterior nestas aulas (Ginástica, badminton, Salto em Altura).   

 Opte por na maioria das aulas realizar um JDC para alem de outra 

matéria, esta decisão justifica-se com a motivação intrínseca proporcionada 

pelas formas jogadas/jogos reduzidos o que fará com que os alunos se 

empenhem mais na tarefa garantindo-me assim alguma autonomia.  

 A condição física é trabalhada todas as aulas cerca de 10’ tendo como 

objectivo uma incidência multilateral alternando a exigência do trem superior e 

trem inferior. 

 Em todas as aulas tento abordar sob a forma de questionamento algum 

dos temas definidos na área dos conhecimentos, ora na instrução inicial ora no 

balanço final. 

 

Estilos de Ensino 

  

Será utilizado fundamentalmente o estilo de ensino por Comando 

(sobretudo ao nível do aquecimento) e Tarefa (em aulas com estações ou onde 

são utilizados vários espaços de modo a que eu possa circular e dar FB a 

todos os alunos sem ter de estar a acompanhar uma estação ou espaço em 

particular), no entanto, sempre que necessário para garantir a qualidade das 

aprendizagens, serão também utilizados outros estilos de ensino, como seja o 

estilo de ensino Recíproco (em matérias onde os alunos têm níveis muito 

diferentes, a utilização de grupos Heterogéneos pedindo aos alunos mais aptos 

ajudem os colegas menos aptos, funcionando como agentes de ensino). 
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2ª Etapa 

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 de pares em 
cooperação o aluno: 
Realiza passe (de acordo com a trajectória da 
bola), posicionando-se correcta e 
oportunamente para direccionar a bola para 
cima e para a frente de forma a dar 
continuidade ao jogo (cooperação). 
Em situação de exercício critério o aluno: 
Realiza serviço por baixo. 

Em situação de jogo reduzido (1X1 ou 2X2) 
o aluno: 
Realiza passe (de acordo com a trajectória 
da bola), posicionando-se correcta e 
oportunamente para direccionar a bola para 
cima e para a frente. 
Em situação de exercício critério o aluno: 
Realiza serviço por baixo. 
 
 

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

achar adequado.    

2ª Etapa 

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 o 
aluno: 
- Recebe a bola com as duas mãos e 
assume uma posição facial ao cesto 
(enquadra-se ofensivamente). 
- Lança parado de curta distância. 
- Lança na passada 
- Dribla 
- Passa (passe picado ou de peito) 
Em situação de Superioridade Numérica 
o aluno conduz a bola através do drible, 
passa(passe picado ou de peito) ou 
finta ou lança ao cesto. 

Em situação de forma jogada (3X3) o aluno: 
- Recebe a bola com as duas mãos e assume uma 
posição facial ao cesto (enquadra-se 
ofensivamente) tentando ver o conjunto de 
movimentações dos jogadores. 
- Lança parado de curta distância se tem situação 
de lançamento. 
- Passa (picado ou de peito) com segurança a 
um companheiro desmarcado, de preferência 
em posição mais ofensiva. 
- Desmarca-se após passe criando linhas de 
passe ofensivas. 
Em situação de exercício critério o aluno: 
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- Realiza variação de jogo 
condicionado 

- Lança na passada 
- Dribla 

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

2ª Etapa 

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, Apoio activo e 
extensão completa da perna de impulsão com elevação 
enérgica e simultânea dos braços e da perna de balanço; 
transposição da fasquia com pernas em extensão e recepção 
em equilíbrio no colchão de quedas. 
Realiza parte do Salto em altura com a técnica de 
Fosbury Flop, com elevação da coxa da perna livre. 

Salta em altura com a técnica de 
Fosbury Flop, através de: Elevação da 
coxa da perna livre; Transpõe a fasquia 
com o corpo “arqueado”; Flexão das 
coxas e extensão das pernas na fase 
descendente do voo. 
 

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

2ª Etapa 

Salto em Comprimento 

GRUPO NI GRUPO PI GRUPO I GRUPO PE 

Carolina Andreia Carina Alexandre 

João Catarina Inês Daniel 

Marlene Diana Pedro Gisela 

Patrícia Jéssica Hugo Carla 

Sandra    

Tânia    

 

Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço de oito a doze 
passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas passadas para realizar 
uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna de impulsão para junto da perna livre na 
fase descendente do voo, tocando o solo o mais longe possível, com flexão do tronco à frente. 

Notas: defini para todos os níveis o mesmo critério de êxito, com vista a que todos os alunos realizem o 
salto completo no final da etapa. 
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Avaliação  

Avaliação Formativa  

  

Este tipo de avaliação assume-se como meio auxiliar para o aluno se 

posicionar no seu próprio processo de aprendizagem. surge como uma forma 

do aluno se consciencializar das suas competências e necessidades e, 

consequentemente, poder agir activa e conscientemente no seu processo de 

ensino-aprendizagem. 

 Serão então criadas fichas de registo de forma a recolher e registar 

informações acerca do desempenho dos alunos, facilitando mais tarde o 

processo quantitativo. Este registo será realizado de modo contínuo e pode ser 

alterado no final de cada UE se o aluno demonstrar capacidades superiores às 

do momento do registo. 

 Os conhecimentos serão avaliados ao longo das aulas através de 

questionamento dos alunos nos diferentes momentos das aulas. 

 

Avaliação Sumativa 

  

O processo de avaliação sumativa visa controlar e regular a evolução 

dos alunos, situando-os perante os objetivos definidos para cada nível. 

 A avaliação sumativa será realizada através de um momento de 

avaliação formal no final de cada UE, sendo os desempenhos registados numa 

grelha de registo. Esta informação será complementada com a informação 

recolhida nos momentos de avaliação formativa. 

A aptidão física será avaliada através da comparação dos resultados 

obtidos na aplicação da bateria de testes do Fitnessgram. 

 Os conhecimentos serão avaliados através do questionamento ao longo 

das aulas e através da aplicação de um teste escrito sumativo no dia 6 de 

Dezembro. 

 A etapa está dividida em 3 UE, sendo que a última está situada no início 

do 2º período. Para a classificação do 1º período apenas serão contabilizadas 

as avaliações recolhidas na 1ª e 2ª UE.  


