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Balanço 2ª Etapa  

 

  Na segunda etapa de formação correspondeu desenvolveram-se as 

matérias definidas como prioritárias que para esta turma foram o Voleibol, o 

Basquetebol, o Andebol, o Salto em Altura e o Salto em Comprimento. A 

Duração desta Etapa foi de 9 semanas.  

 A semana de 12 a 17 de Novembro foi dedicada ao torneio de Futsal 

inter-turmas da escola, onde as alunas da turma consagraram-se campeãs do 

8º ano. No dia 14 de Dezembro foi realizado o corta mato escolar nos 

Comandos da Amadora no qual o aluno Alexandre Madeira ficou em primeiro 

lugar no seu escalão. Os restantes alunos da turma que foram selecionados 

não compareceram no corta mato pois não foi concedida a autorização por 

parte dos pais. 

 De forma geral ao nível da condução do ensino denoto algumas 

melhorias, estas passam por: um maior empenhamento da turma nas tarefas 

propostas; ao nível da performance nas matérias prioritárias uma vez que a 

maioria dos alunos elevou o seu nível de desempenho; as progressões 

escolhidas apresentaram uma variedade crescente uma vez que esse ponto foi 

apontado pelos orientadores; a manutenção de diversas rotinas, desde o tipo 

de demonstração realizada aos jogos lúdicos de aquecimento e tarefas de 

aptidão física. A Organização tem continuado a decorrer de modo positivo e a 

gestão do tempo de aula tem melhorado uma vez que na maioria das aulas os 

alunos saem a hora prevista, 5’minutos antes do toque e sendo cumpridas 

todas as fases da aula.  Os estilos de ensino mais utilizados foram a Tarefa e o 

Comando, nesta 3ª Etapa irei utilizar outros estilos em estações a definir. 

Tenho utilizado o questionamento dirigido para os alunos individualmente 

durante o tempo de prática específica e o questionamento dirigido para a turma 

na II e na parte final da aula.  

 O planeamento desta etapa foi realizado e distribuído por 3 Unidades 

de Ensino (UE), estas permitiram-me gerir de forma mais eficaz as matérias por 

aula uma vez que o número destas foi também mais reduzido. Desta forma foi 
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possível estabelecer rotinas de disposição temporal das tarefas com a turma, 

através da repetição de aulas com estrutura semelhante variando os conteúdos 

abordados na tarefa padrão. De referir que fui na minha opinião demasiado 

ambicioso no plano de etapa anterior uma vez que embora se registem 

melhorias, em alguns alunos estas são muito escassas. Este atraso na 

assimilação de competências pode ser justificado por factores ligados ao 

professor e ou aos alunos. Como exemplo do referido anteriormente temos 

alguns alunos que embora tenham um potencial para estarem no grupo de 

nível de desempenho acima seja: por falta de empenho nas tarefas sugeridas 

(Carla, Patrícia e João) ou por uma reduzida assiduidade (Inês, Diana, Sandra). 

 Tendo em conta este atraso foram realizados diversos ajustes às EU, 

tendo relegado para segundo plano a matéria de andebol que estava planeada 

para algumas sessões, ficando essas sessões de carater monotemático e 

massivo das matérias de Voleibol e Basquetebol. Um outro ajuste realizado foi 

o de não ter duas estações de diferentes matérias prioritárias a funcionar ao 

mesmo tempo. Esta alteração surgiu a conselho do orientador de escola uma 

vez que como para alguns alunos dos níveis mais baixos o nível de execução e 

autonomia na tarefa ainda é reduzido, causando que quando me ausentava da 

estação em causa o nível e qualidade de prática baixava muito, ou seja, os 

alunos continuavam em prática mas realizando os gestos técnicos com erros, 

e.g. toque de dedos que alguns alunos realizavam apenas através da flexão do 

pulso, não realizando a extensão dos membros superiores.   

 Ao nível da Instrução Inicial (II) esta demonstrou melhorias significativas 

uma vez que consigo melhor captar a atenção dos alunos, em parte por ter 

tornado esta mais simples e sucinta. Para que a informação transmitida por 

mim fosse melhor absorvida pela turma optei por nas transições parar o grupo 

e aí dar-lhes a instrução um pouco mais complexa e dirigida. Como na última 

UE comecei a inserir a Avaliação Formativa (AF) nas aulas de forma clara, 

situando especificamente cada aluno num nível da matéria em causa. Esta 

confrontação dos alunos com a sua posição relativamente às metas 

demonstrou ser um factor motivante e cativante para os alunos prendendo a 

sua atenção para quais os objetivos específicos da aula para cada um dos 

níveis.  
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 Nas matérias definidas como prioritárias denotam-se algumas melhorias 

na maioria dos alunos da turma. Ao nível do Basquetebol os alunos nos níveis 

Não Introdutório e Parte do Introdutório, conseguiram compreender e realizar 

conceitos como a desmarcação e passe e corte, tendo apenas permanecido no 

nível NI as alunas Diana, Sandra e Inês uma vez que apresentaram uma 

assiduidade e empenho muito limitados. As alunas Carina, Carolina e Patrícia 

subiram de nível para o nível já se situando e participando em situações de 

jogo reduzido. A aluna Jéssica subiu do nível I para o nível Parte do Elementar 

(PE), já realizando lançamentos na passada. 

 Com vista a evolução dos alunos nesta matéria continuarei a lecionar o 

basquetebol na forma jogada com diversas condicionantes, e.g. Não poder 

driblar; Só poder lançar ao cesto sob a forma de lançamento da passada; entre 

outros. 

 Na matéria de Voleibol a turma também demonstrou melhorias 

significativas tendo a maioria da turma estabilizado o toque de dedos, esta 

estabelização manifesta-se uma vez que 8 dos alunos aos quais foram 

diagnosticados o nível I já se encontram no nível PE. Dominando a técnica de 

toque de dedos conseguindo colocar a bola no colega em condições para este 

realizar o toque de dedos, a este grupo comecei nas últimas aulas e inserir a 

manchete e alguns conceitos taticos como aproximação á rede para o ultimo 

toque. Ainda assim alguns alunos apresentam dificuldades em realizar o toque 

de dedos são eles a Tânia, a Sandra e a Andreia. A estes alunos irei aplicar 

diferentes progressões das até aqui utilizadas, e.g. realizar toque de dedos 

sozinho em frente á parede com bola de Basquetebol. 

 As matérias de Salto em Altura e Salto em Comprimento foram 

desenvolvidas variadas vezes no decorrer desta etapa e apesar de alguns 

alunos ainda apresentarem dificuldades na consecução do salto em 

comprimento na técnica de Fosbury Flop, atribuo esse atraso ao facto de eu 

voluntariamente ter retirado a progressão através do salto na técnica de 

Tesoura. Tomei esta decisão uma vez que a técnica de Fosbury Flop é de uma 

complexidade tecnica elevada preferi aborda-la logo de inicio. Esta opção 

provou não ser a mais eficaz uma vez que alguns alunos embora realizassem a 

rotação para a receção de costas e elevassem a bacia como pedido 
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apresentavam dificuldades em transformas o impulso horizontal em impulso 

vertical. Com vista a resolver esta lacuna irei recuar e aplicar mais vezes o 

salto na técnica de tesoura para estes alunos. O Salto em Comprimento foi 

lecionado com sucesso uma vez que a maioria da turma o realizou 

apresentando os critérios de êxito estabelecidos (aumentando a cadência e 

velocidade nas ultimas passadas, puxando a perna de impulsão para junto da 

perna livre e cada aluno definiu e compreendeu a “sua corrida de balanço). 

 Outra matéria abordada foi a ginástica de solo, nesta procurei garantir a 

execução correta dos gestos técnicos mais básicos através da inclusão destes 

no circuito de Condição Física (rolamento á frente (NI e PI), rolamento atrás (I e 

PE) e roda (I e PE). Assim posso garantir que todos os alunos da turma 

realizam corretamente o rolamento à frente e com algumas falhas e/ou 

progressões o rolamento atrás. A abordagem a esta matéria foi realizada 

exemplificando cada um dos elementos técnicos á turma e pedindo ao grupo 

em questão que realiza-se uma sequência interligando os diferentes gestos 

técnicos. Apesar dos sucessos alcançados esta é uma matéria que tentarei 

abordar mais vezes e na qual terei de envolver mais progressões. 

 Os alunos NEE’s da turma foram na sua maioria integrados em todas as 

matérias e tarefas desenvolvidas. Com execção do Frederico para o qual 

desenvolvi uma bateria de exercícios à parte, uma vez que o alunos apresenta 

limitações aquando colocado em contextos de elevada socialização. Assim 

este aluno tem realizado exercícios à parte com os colegas estagiários ou em 

cooperação com os outros alunos NEE’s que realizam a aula com a turma 

(André Dinis e Miguel Quaresma (8ºA)). A Marlene também ela aluna com NEE 

saiu da turma no final do 1º Período. 

 A Avaliação da turma realizou-se sob a forma Formativa (AF) e 

Sumativa (AS). 

 Ao nível da AF esta foi praticamente inexistente durante a primeira UE, 

em parte pela falta prática na lecionação apresentada por mim, esta lacuna foi 

resolvida ao longo da 2ª e 3ª UE através da inserção desta em todas as aulas 

no decorrer da II. Assim quando explicava quais as matérias a desenvolver na 

aula, definia quais os objetivos para cada grupo de nível situando os alunos no 

respetivo grupo de nível. Esta estratégia demonstrou ser muito producente, 
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aumentando o empenho dos alunos para alcançarem os objetivos 

estabelecidos na aula em causa.  

 A AS foi realizada com base nas normas de referência e nos dados 

retirados da observação realizada por mim sendo recolhidas ao longo do 

período, antes dos momentos formais de avaliação sumativa procurei relembrar 

aos alunos os critérios que iriam ser avaliados, assim como no fim expliquei os 

objetivos atingidos e a atingir. 

 

Caracterização da 2ªEtapa 

  

A 3ªEtapa do planeamento anual corresponde à fase de desenvolvimento e 

consolidação. Terá início a 23 de Janeiro e termina a 4 de Maio, perfazendo um 

total de 8 semanas. Esta etapa abrange ainda as férias do Carnaval e como tal 

será aí o término da 4ª UE e início da 5ª UE.  

Estão assim planeadas 2 UE que abrangem novamente as matérias 

prioritárias de Voleibol e Basquetebol para que haja um verdadeiro 

desenvolvimento e consolidação destas e algumas matérias que embora não 

tenham sido consideradas como prioritárias após a AI são matérias nucleares e 

como tal deverão ser abordadas e corretamente desenvolvidas nas aulas, 

estas são: Futebol, a Patinagem, a Dança e o Badminton. 

As 19 aulas previstas para esta nova etapa têm por base uma planificação. 

Como tal, esta está susceptível a alterações devido a diversas razões: 

climatéricas, evolução rápida dos alunos, etc. 

Na 4ª UE (de 23 Janeiro a 7 de Fevereiro) uma aula será realizada na sala 

de aula com o propósito de dar a conhecer aos alunos a sua Avaliação 

Formativa utilizando o projetor para que seja mais fácil de compreender. Esta 

será de preferência uma aula de 45’ no entanto a realização desta estará 

dependente da disponibilidade das salas.      

 Durante a 5ªUE (de 14 de Fevereiro a 14 de Março), irá decorrer a 

Semana da EF na qual irão ser realizados diversos torneios de vários 

desportos bem como visitas de estudo. Desta forma na semana de 4 a 8 de 

Março não serão lecionadas aulas à turma. Também nesta UE será a Visita de 
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estudo nos dias 12 e 13 de Março também as aulas que iriam decorrer nestes 

dias não serão lecionadas. 

 

  

Calendarização  

 

 

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 

3ª Etapa  

Desenvolvimento e Consolidação 

Início e fim: 23/01/2011 a 14/03/2013 

Nº UE Nº aula Duração Dia/Espaço Matéria 

1ª 
UE 

40 e 41 90’ 23 Jan/ E2 Basquetebol, Resistência  

42 45’ 24 Jan/ E2 Avaliação Formativa 

43 e 44 90’ 30Jan/ Pav Andebol e Futebol 

45 45’ 31Jan/ Pav Basquetebol 

46 e 47 90’ 6Fev/ E1 Futebol e Voleibol  

48 45’ 7Fev/ E1 Andebol e Salto em Comprimento  

2ª  
UE 

49 45’ 14Fev/ E2 Basquetebol e Futebol 

50 e 51 90’ 20Fev/ Pav Patinagem, Dança, Voleibol 

52 45’ 21Fev/ Pav (Bips) 

53 e 54 90’ 27Fev/ E1 Futebol, Patinagem e Voleibol 

55 45’ 28 Fev/ E1 Futebol e Voleibol 

4 – 8 Março  Semana da EF 

56 e 57 Visita de Estudo Visita de Estudo  

58 45’ 14 Mar/ E2 Basquetebol, Voleibol 
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minhas principais escolhas. As matérias identificadas como prioritárias são: o 

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

 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 

 O estilo de ensino predominante nesta etapa continuará a ser o estilo 

por comando e tarefa, como já vem sendo aplicado desde o início do ano. 

Estes estilos de ensino demonstram ser adequados à turma uma vez que esta 

ainda demonstra um baixo nível de autonomia. Desta forma é possível garantir 

uma intensidade mínima de execução das tarefas propostas. 

Para alem destes dois estilos irei introduzir os estilos de ensino: 

Recíproco, Descoberta Guida e Autoavaliação. O primeiro (Recíproco) será 

aplicado aos alunos que não realizem a aula por falta de matéria, assim estes 

serão colocados com um colega à escolha e vai ser o aluno observador a dar 

FB ao colega corrigindo a performance deste, sob a minha supervisão. 

Na matéria de ginástica acrobática pretendo iniciar o trabalho através do 

ensino por tarefa e depois realizar tarefas em descoberta guiada, dando 

oportunidade aos alunos para desenvolverem um trabalho em grupo, onde 

terão de descobrir a melhor forma de executar a tarefa proposta. 
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O estilo de ensino autoavaliação irá ser utilizado no voleibol e 

basquetebol, onde serão entregues aos alunos no final da aula uma ficha para 

preencherem sobre o seu desempenho nestas matérias, de modo a 

desencadear um processo de reflexão sobre o mesmo, e compreendam os 

objetivos e as componentes críticas que já conseguem realizar, bem como 

aquelas que ainda precisam de concretizar com sucesso. 

 

Objetivos dos alunos por áreas e níveis 

 

Área das Atividades Físicas 

 

3ª Etapa - Voleibol 

UE Grupo NI / PI  Grupo I/ PE 

5ª 

Em situação de exercício de pares, em 

cooperação, o aluno: 

Realiza toque de dedos com execução técnica 

correta, posicionando-se correcta e 

oportunamente para direccionar a bola para cima 

e para a frente. 

Introdução à Manchete 

 

Em situação de exercício de pares 1x1, o aluno: 

Realiza toque de dedos e manchete com 

execução técnica correta, posicionando-se 

correcta e oportunamente para direccionar a bola 

para cima e para a frente. 

Utiliza com oportunidade o passe e a manchete. 

Realiza jogo 3x3 ou 4x4. 
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3ª Etapa - Futebol 

UE Grupo NI / PI / I Grupo PE/ E 

4ª e 
5ª 

Em situação de exercício critério e em 

situação de forma jogada(3X3): 

Passa a bola; 

Conduz a bola; 

Remata; 

Marca o seu atacante. 

 

Em situação de forma jogada(3X3): 

Penetra para finalizar ou fixar o defesa; 

Remata; 

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. 

3ª Etapa - Andebol 

UE Grupo NI / PI / I Grupo PE 

4ª e 
5ª 

Em situação de exercício critério: 

Passe de Ombro e Picado; 

Remate com o braço armado, em apoio;  

Passe-receção em corrida, 

Receção-remate. 

Em situação de forma jogada(3X3): 

Desmarca-se 

Passe-receção em corrida, 

Receção-remate. 

Demonstra conhecimento de regras básicas da 

modalidade. 

Em situação de forma jogada (3X3): 

Remate com apoio e correcta armação do 

braço. 

Desmarca-se rapidamente, garantindo a 

ocupação equilibrada do espaço de jogo, 

Demonstra conhecimento de regras básicas 

da modalidade; 
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3ª Etapa – Basquetebol 

EU Grupo NI / PI Grupo I / PE 

4ª 
e 
5ª 

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; 

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; 

Marcação individual; 

Ressalto defensivo. 

 

3ª Etapa – Salto em Comprimento 

EU Grupo NI / PI Grupo I / PE 

4ª 
e 
5ª 

Com a técnica de voo na passada: 

Impulsão na tábua de chamada, 

Aumenta a cadência nas últimas 

passadas, mantendo o tronco direito, 

“Puxa” a perna de impulsão para junto 

da perna livre na fase descendente do 

voo. 

Com a técnica de voo na passada: 

Corrida de balanço ajustada, 

Impulsão na tábua de chamada, 

Aumenta a cadência nas últimas passadas, 

mantendo o tronco direito, 

“Puxa” as pernas para a frente e os braços 

(paralelos) para a frente e para baixo, na parte 

final do voo,  

Receção com o tronco inclinado à frente. 
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Área dos Conhecimentos  

 

 

 

 

Área da Aptidão Física 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos 

O aluno: 

- Benefícios da atividade física; 

- Identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente a alimentação, 

composição corporal e sedentarismo. 

- Fatores de risco associados à prática de exercício físico: lesões e substância dopantes. 

3ª Etapa 

Resistência: Corrida contínua de longa duração (8’), com intensidade moderada a vigorosa, sem 

diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relativa 

rapidez após o esforço. 

Velocidade: O aluno reage rapidamente a um sinal conhecido a partir de blocos de partida e realiza 

ações motoras cíclicas, percorrendo curtas distâncias, no menor tempo possível, sem perda de 

eficácia dos movimentos. 

Flexibilidade: Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa da elevada mobilidade 

articular e elasticidade muscular. (Vela e Avião). 

Força: Realiza ações motoras vencendo resistências ligeiras, com elevada velocidade de contração 

muscular. 

NEE´s Situações de aprendizagem 
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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 entregues aos alunos na aula teórica uma ficha (anexo) a situá-los 

em relação a todas as disciplinas. Os dados serão relativos ao desempenho na 

2ª Etapa. Nesta ficha estarão também presentes os níveis por mim 

prognosticados e os critérios de êxito para os atingir.  

 Os registos serão realizados de modo contínuo e podem ser alterados 

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

momento do registo. Para além desta ficha a AF será realizada todas as aulas 

durante a II situando os alunos nos respetivos grupos de nível e definindo quais 

os objetivos para cada grupo de nível.  

Matérias 
Descrição do Exercício 

Variantes / Condicionantes 

Estilo de 
Ensino 

Critérios de Êxito 

Basquetebol 
Andebol 
Aptidão 
Física 

Realização de Passe de Peito/Ombro e 
Picado variando as distâncias; 
  
Exercícios de automatização e 
estabilização do drible; 
 
Automatização da técnica de 
lançamento; 
 
Automtização da técnica de Remate; 
 
Saltos á corda (coordenação); 
 
Corrida com velocidade continua; 

Comando 

Dribla com fluidez realizando mudanças 
de direção sem perder o contacto com a 
bola; 
Realiza correctamente o gesto de 
lançamento; 
Remate: armando corretamente o braço, 
realiza com sucesso acertando em 
diferentes alvos;    
Coloca os passes de modo ao colega 
receber a bola em condições; 
Realiza 10 saltos á corda sem 
interrupção; 
Realiza razoavelmente a técnica de 
corrida realizando uma denunciada flexão 
da coxa e elevação do joelho.   
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No balanço final da aula é sempre pedido a um ou dois alunos da turma que 

realizem os gestos técnicos definidos como objetivo para a aula. A escolha dos 

alunos passará pelos alunos com melhor desempenho dando preferência 

àqueles que progrediram durante a aula.  

 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. 

 Os conhecimentos serão avaliados através de uma ficha que os alunos 

vão levar para responderem em casa com consulta. Quando se proceder à 

entrega desta irei pedir aos alunos que voltem a realizar a mesma ficha em 

pares mas agora sem consulta. A nota obtida na segunda ficha será a nota que 

se irá utilizar na media final. 

A aptidão física será avaliada através da comparação dos resultados 

obtidos na aplicação da bateria de testes do Fitnessgram e com os resultados 

obtidos na AI. 
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Anexos 

Ficha exemplo da Avaliação Sumativa 

 

Carolina Fernandes  

Categoria Matéria Nível Pontuação/Nível 
Nota 
Final 

Área 1 

3 

A 
Jogos 

Desportivos 
Coletivos 

Futebol PI 

3 

Basquetebol PI 

Voleibol PI 

Andebol PI 

B Ginástica 

Solo NI 

Aparelhos NI 

Acrobática I 

C Atletismo 

Corrida estafetas PI 

Corrida barreiras PE 

Lançamento do 
peso 

I 

Salto em altura I 

Salto em 
comprimento 

PI 

D Patinagem Artística PI 

E Dança Dança NI 

F Raquetas Badminton PI 

G Alternativas Luta NI 

Área 2 

Testes 
na ZSAF 

Flexibilidade (senta e alcança) 2 

Área 3 

Nota da 
ficha de 

avaliação 
escrita 

55% 3 



Exemplo de Ficha de Avaliação Formativa 

 

Nível Diagnosticado 

 

Nível Prognosticado 

 

Legenda: 

A minúsculo estão as progressões realizadas até ao momento; 

NI – Nível Não Introdutório 

PI – Nível Parte do Introdutório 

I - Nível Introdutório 

PE – Nível Parte do Elementar 

E – Nível Elementar 

Nº Alunos 

Desportos Colectivos 

B
a
d

m
in

to
n

 

D
a
n

ç
a
 

Ginástica Atletismo 

L
u

ta
 

P
a

ti
n

a
g

e
m

 

F
u

te
b

o
l 

A
n

d
e

b
o

l 

B
a
s

q
u

e
te

b
o

l 

V
o

le
ib

o
l 

S
o

lo
 

A
p

a
re

lh
o

s
 

A
c
ro

b
á

ti
c

a
 

E
s

ta
fe

ta
s
 

A
lt

u
ra

 

C
o

m
p

ri
m

e
n

t

o
 

B
a
rr

e
ir

a
s
 

L
a

n
ç

a
m

e
n

to
 

d
o

 P
e

s
o

 

5 Carolina F. PI PI i i PI NI pi NI I PI i pi PE I NI PI 

5 Carolina F. PI PI PE PE I I I PI I I I I PE PE NI I 



 

 

 

Voleibol 

 
Grupo Não Introdutório /Parte do 

Introdutório / Introdutório 
Critérios de Êxito 

AF 

Objectivo específico: 

- Realiza toque de dedos com 

execução técnica correta. 

- Introdução à Manchete. 

Toque de dedos 
-Flexão/extensão dos membros superiores; Colocar as 
mãos com os dedos bem afastados à altura da testa. 
Manchete 
- Membros Superiores em extensão; Tocar a bola com 
ambos os antebraços em simultâneo.  

Basquetebol 

 
Grupo Não Introdutório /Parte do Introdutório 

/ Introdutório 
Critérios de Êxito 

AF 

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. 

- Condução de bola através do drible, passa 
(peito ou picado), finta ou lança ao cesto. 
 
- Lançamento na Passada – Controlando a bola 
com as duas mãos, realiza dois apoios na 
direcção do cesto. Para um jogador destro a 
sequencia será pé direito – pé esquerdo – eleva o 
joelho direito - empurra a bola contra a tabela.   

Futebol  

 
Grupo Não Introdutório /Parte do 

Introdutório / Introdutório 
Critérios de Êxito 

AF 

Em situação de exercício critério ou em 

situação de forma jogada(3X3): 

Passa a bola; 

Conduz a bola; 

Remata; 

Marca o seu atacante. 

Recepção com a planta do pé; 

Passe feito com a parte interna do pé; 

Pé contrário ao do remate ao lado da bola; 

Inclina o tronco à frente; Observar a bola e o 

espaço de jogo; 

 

Badminton 

 
Grupo Não Introdutório /Parte 

do Introdutório / Introdutório 
Critérios de Êxito 

AF 

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

Serviço curto - colocando correctamente os apoios e dando 
continuidade ao movimento do braço após o batimento. 
 Clear - na devolução do volante com trajectórias altas - batendo 
o volante num movimento contínuo, por cima da cabeça e à 
frente do corpo, com rotação do tronco. 
 Lob - na devolução do volante com trajectórias abaixo da 
cintura - batendo o volante num movimento contínuo, avançando 
a perna do lado da raqueta (em afundo).  
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Patinagem 

 
Grupo Não Introdutório /Parte do 

Introdutório / Introdutório 
Critérios de Êxito 

AF 

Patina para a frente em apoio 

alternado; 

Realiza “oitos”; 

Curva com pés paralelos; 

Desliza só num apoio. 

 

- Patina para a frente (após arranque frontal ou lateral) em 
apoio/impulso alternado de um e outro patim, coordenando a 
pressão sobre o apoio e a inclinação do tronco, para deslizar e 
mudar de direcção com intencionalidade e oportunidade. 
- Curva com os pés paralelos, à direita e à esquerda, com 
ligeira inclinação dos pés e do tronco para o lado para onde vai 
virar, mantendo o equilíbrio. 
- Oitos, em deslize realiza aproximação das pontas dos pés e 
posteriormente dos calcanhares descrevendo uma trajétória 
curvilínea. 

Basquetebol 

 
Grupo Parte do Elementar / 

Elementar 
Critérios de Êxito 

AF 

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, 

- Lança parado de curta distância ou na passada se tem 
situação de lançamento. 
- Dribla para progredir 
- Passa (picado ou de peito) com segurança a um 
companheiro desmarcado, de preferência em posição 
mais ofensiva. 
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com segurança a um companheiro 
desmarcado; 
- Desmarca-se; 
- Marcação individual; 
- Ressalto defensivo. 

- Desmarca-se após passe criando linhas de passe 
ofensivas. 
- Realiza “passe e corte” e aclaramento; 

Patinagem 

 
Grupo Parte do Elementar / 

Elementar 
Critérios de Êxito 

AF 

Desliza para a frente e para trás; 

Desliza de cócoras; 

Realiza uma volta após deslize; 

Deslize para trás – apoiar o patim livre atrás e por dentro do 

patim portador;  

Deslize de Cócoras -  após deslize fletir os MI e deslizar 

com os patins paralelos. 

Realiza uma volta após deslize – após deslize realiza 

rotação do tronco, aproximando os calcanhares e colocando 

as pontas dos pés e os joelhos virados para fora. 

Futebol 

 
Grupo Parte do Elementar / 

Elementar 
Critérios de Êxito 

AF 

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

Enquadra-se com a trajectória da bola; 

Orienta-se para a baliza quando recebe a bola. 
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Badminton 

 
Grupo Parte do Elementar / 

Elementar 
Critérios de Êxito 

AF 

Em situação de forma jogada (1x1): 

Amorti baixo; 

Drive; 

Amorti baixo – execução semelhante à do Lob, realizando 

um batimento suave e curto, colocando o volante numa zona 

imediatamente a seguir à rede. 

Drive – batimento efetuado ao lado do corpo, pega ao nível 

do ombro. Bater o volante com a cabeça da raquete paralela 

à rede (trajetória tensa e paralela ao solo).   

Voleibol 

 
Grupo Parte do Elementar / 

Elementar 
Critérios de Êxito 

AF 

Em situação de jogo 3x3.  
- Realiza toque de dedos e 
manchete com execução técnica 
correta, posicionando-se correcta 
e oportunamente para direccionar 
a bola para cima e para a frente. 
- Utiliza oportunamente o passe e a 
manchete., para realizar 3 toques 
em cada ataque. 

Toque de dedos 
-Flexão/extensão dos membros superiores; Colocar as mãos 
com os dedos bem afastados à altura da testa. 
Manchete 
- Membros Superiores em extensão; Tocar a bola com ambos 
os antebraços em simultâneo. 
Realiza jogadas de ataque utilizando os 3 toques para 
construir jogadas ofensivas. 
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Ficha de Observação Interpares 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DO PROFESSOR 

Etapa: UE: Espaço: Data: 

Professor: Observador: 

Conteúdos Abordados: 

 

Questionamento 

Frequência  

Momentos da aula em 

que ocorre 
 

Feedback 

Pertinência (se é 

especifico e focado nos 

objetivos da UE, timing, 

etc.) 

 

Frequência 

Ao grupo  

À classe  

Individual  

Objetivo (FB avaliativo, 

descritivo, prescritivo e 

interrogativo) 

 

Ciclo de FB  

Tempo de 

ensino 

Tempo disponível para 

a prática (planeado) 
 

Tempo na tarefa  

Tempo potencial de apz  

Aptidão física Diferenciação  

Avaliação 

formativa 

Frequência  

Transmissão da 

informação aos alunos 
 

 


