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Balanço 
 
 
 Esta 3ª Etapa correspondeu ao 2º Período do calendário escolar dos 

alunos e as matérias abordadas foram condicionadas pela interdição do 

pavilhão, condicionando assim as matérias possíveis de lecionar. Esta 

limitação embora tenha limitado o leque de matérias a lecionar veio por outro 

lado proporcionar uma abordagem de forma massiva das matérias possíveis de 

lecionar no exterior. Foram então abordadas as matérias de: Basquetebol, 

Voleibol, Andebol, Futebol e Salto em Comprimento.   

 Nesta etapa estava planeada a semana da EF no entanto as condições 

climatéricas impossibilitaram que esta se realiza-se ficando assim adiada para 

a 2ª semana da etapa que se segue.  

 No dia 29 de Janeiro foi realizado o corta mato regional onde apenas 

compareceu um aluno da turma.  

 A semana de 28 Janeiro a 1 de Fevereiro foi dedicada ao projeto 

semana a tempo inteiro, nesta foram lecionadas turmas de todos os anos de 

escolaridade do 2º e 3º ciclos, esta provou ser uma experiência enriquecedora, 

uma vez que ampliou o meu experiencia de lecionação para outros anos que 

não o da minha turma, possibilitando-me também vivenciar o horário completo 

de um professor. 

 No dia 8 de Março foi lecionada a uma turma do 1º ciclo de uma escola 

do agrupamento uma sessão de ensino na área de EFM. 

 Por fim nos dias 12 e 13 de Março realizou-se uma visita de estudo à 

praia de Carcavelos, onde os alunos realizaram uma aula de Bodyboard e 

jogos de praia.          

 Ao nível da Condução do Ensino, denoto que esta está decorre de forma 

mais fluida, ocorrendo menos interrupções e tendo reduzido os tempos de 

espera.  

 A minha Condução do Ensino foi bastante influenciada pela forte 

incisão na avaliação formativa, esta veio assim, definir melhor as orientações 

das minhas aulas e responsabilizar os alunos pelo seu comportamento. 
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 Esta mudança de atitude dos alunos manifesta-se ao nível do empenho 

nas atividades/tarefas propostas e provocou uma evolução evidente nas 

matérias abordadas. 

 Para além da forte incisão na avaliação formativa considero que o 

aumento do empenho dos alunos também é fruto das variadas e adequadas 

progressões para cada matéria a lecionar, o estabelecimento de rotinas fruto 

da repetição massiva dos mesmos tipos de exercícios e por fim posso também 

atribuir esta mudança de comportamento a uma melhor relação professor-

alunos.  

 As rotinas proporcionam uma boa organização espacial da turma 

durante a aula. Ao nível da organização temporal da aula considero que 

cumpro com os toques de saída deixando os alunos saírem mais cedo para se 

equiparem, esta componente também manifesta progressos ao nível das 

mudanças de tarefas, períodos de instrução e formação de grupos.                        

 Os estilos de ensino mais utilizados têm sido o comando e tarefa, no 

entanto em algumas tarefas optei por utilizar o estilo de ensino inclusivo, este 

resultou com sucesso evidente e será utilizado também nesta etapa que se 

segue. Irei também aplicar o estilo de ensino Auto-Avaliação e Descoberta 

Guiada.  

 O questionamento está sempre presente e é dirigido tanto para a turma 

como para o grupo como para o aluno, este último procuro utilizar quando dou 

feedback. 

 No planeamento optei por dividir a 3ªetapa em duas UE, esta decisão 

teve como objetivo que as UE não fossem interrompidas pelos períodos de 

interrupção escolar (Carnaval e Pascoa) uma vez que na minha opinião estas 

interrupções iriam interferir e regredir as aprendizagens planeadas. Assim 

foram realizadas duas UE, cada uma com 10 a 12 aulas, estas embora maiores 

que o usual permitiram o tal trabalho massivo o que proporcionou que os 

objetivos propostos para a etapa fossem devidamente alcançados.   

 Mantive a opção de não lecionar mais de 2 estações ao mesmo tempo, 

embora a autonomia dos alunos aquando nas estações tenha melhorado ainda 

acho que não consigo controlar e garantir uma intensidade elevada em 3 

estações em simultâneo.  
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 Os objetivos planeados foram como já referi atingidos pela maior parte 

da turma, incluindo os alunos que na etapa anterior tinha identificado como 

alunos com potencial mas que não se empenhavam para atingir os objetivos 

propostos, agora mostram-se empenhados e como previsto atingiram os níveis 

propostos. A exceção aqui encontra-se em 3 alunos (Inês, Diana e Sandra) que 

por terem uma assiduidade muito reduzida não atingiram os objetivos. Com 

estas alunas já conversei fora das aulas sobre a sua atitude e embora me 

tenham garantido que iriam a alterar, ainda não se denotaram estas mudanças.           

 A matéria de Voleibol foi lecionada de forma intensiva durante toda a 

etapa e nesta matéria realizei um momento de avaliação formal. O progresso 

nesta matéria foi evidente tendo a maioria dos alunos atingido os objetivos para 

o seu nível, ou seja, o gesto técnico de toque de dedos está estabilizado em 

praticamente todos os alunos da turma e os alunos do nível mais elevado 

conseguem realizar situações de jogo 3x3 ou 4x4 de forma fluida e com a 

correta execução dos gestos técnicos de manchete e toque de dedos. A 

exceção aqui mais uma vez surge para as 3 alunas que referi anteriormente 

(Inês, Sandra e Diana) e a justificação para este atraso é a falta de assiduidade 

e empenho que estas manifestam.  

 Agora que o gesto técnico de passe já está estabelizado irei procurar 

colocar os alunos em situação de jogo formal (6x6) tentando garantir que estes 

compreendem as disposições táticas especificas da modalidade. Até ao 

momento optei por não inserir o serviço no inicio das formas jogadas, esta 

opção passou por as duas formas de receção do serviço não estarem 

corretamente desenvolvidas e desta forma seriam raras as vezes em que os 

alunos conseguiriam dar seguimento a uma jogada após receção do  serviço. 

Como prioridades para esta etapa surgem para os grupos de níveis mais 

baixos a introdução e automatização da manchete e para os grupos de nível 

mais elevados a estabilização da manchete e introdução ao serviço por baixo.            

 Outra matéria trabalhada de forma intensiva foi o Basquetebol, também 

aqui os objetivos propostos foram atingidos pelos vários grupos de nível e 

consigo afirmar que ao nível conceptual os critérios de êxito dos gestos 

técnicos lançamento na passada foram compreendidos e todos os alunos da 

turma conseguem demonstrar o movimento com elevado grau de execução. 

Um outro gesto que é transcendente a varias matérias e que foi corretamente 
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assimilado foi a desmarcação para os alunos dos níveis NI e PI. O alunos de 

nível I e PE já realizam o passe e corte e assumem a posição de tripla ameaça. 

 Na etapa que tem agora início irei continuar a usar progressões 

pedagógicas mas dedicarei mais tempo à prática de jogo formal para que todos 

os alunos assimilem as regras da modalidade. Um outro ponto que sinto 

necessidade de trabalhar é a estabilização do drible para os alunos menos 

fortes, este será trabalhado sob a forma de deslocamentos com intensidades e 

direções alternadas, os alunos de nível superior irão realizar o mesmo trabalho 

mas com a mão não dominante. A razão pela qual não dediquei mais tempo a 

este gesto técnico passou por dar prioridade a que os alunos assumam uma 

correta organização espacial e um sentimento de trabalho em equipa, assim e 

para de alguma forma inviabilizar os individualismos dos melhores alunos 

limitei o drible nas formas jogadas realizadas.    

 Continuarei a trabalhar a defesa individual da mesma forma que 

trabalhei até ao momento atribuindo a cada atacante o seu defesa e vice versa, 

esta forma de defesa estará sempre presente nas formas jogadas que irei 

realizar para todos os grupos de nível.   

 Ao nível da matéria de Futebol considero que embora tenham sido uma 

modalidade trabalhada durante toda a etapa os progressos não são tão 

evidentes para os níveis mais baixos, aqui nos grupos de nível mais baixos irei 

insistir num trabalho de exercício critério para melhorar o nível de técnica 

individual. Nesta matéria foram também trabalhados e assimilados os conceitos 

de desmarcação e marcação individual. 

  No Andebol dei prioridade a uma correta execução técnica do remate, 

incidindo massivamente na correta armação do braço e esta foi compreendida 

e corretamente executada por todos os alunos da turma. Os objetivos 

propostos foram alcançados, ficando aqui também assente a necessidade 

evidente de trabalhar mais a técnica individual dos alunos dos grupos de nível 

mais baixos.    

 Os objetivos definidos para a matéria de Salto em Comprimento foram 

também alcançados e as diversas fases do salto foram assimiladas e 

executadas no geral com correção.  

 A lecionação da Ginástica de Solo foi condicionada pela interdição do 

pavilhão, o que provocou que esta apenas fosse lecionada um vez nesta etapa. 
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Sendo esta uma matéria definida como prioritária na Avaliação Inicial (AI) 

dedicarei mais tempo e atenção a esta na etapa que se segue.   

 Também a matéria de Salto em Altura sofreu limitações na sua 

lecionação uma vez que só foi possível aborda-la uma vez. Esta no entanto 

uma vez que já vinha sendo trabalhada de forma frequente na 2ªetapa, 

proporcionou que alguns dos objetivos propostos inicialmente fossem atingidos 

ainda assim em paralelo com a ginástica de solo esta é uma matéria em que 

me pretendo debruçar nesta etapa que se segue.        

  A Aptidão Física demonstrou também progressos evidentes, não só pela 

correta execução mas também por considero que os alunos já associam a 

realização desta tarefa a um bem-estar provocado pelo exercício físico. Assim 

considero que o empenho manifestado pelos alunos na realização de tarefas 

desta área é um objetivo atingido. Este empenho é fruto de dois fatores, a 

assimilação das rotinas estabelecidas para este tipo de tarefas e a utilização do 

estilo de ensino inclusivo utilizado por exemplo nas tarefas de corrida de 

resistência realizadas todas as aulas de 45 minutos.    

 A Avaliação foi um dos elementos onde a minha lecionação 

apresentava maiores lacunas na primeira etapa de formação. Estas lacunas 

assentavam numa fraca incisão na avaliação formativa e num elevado número 

de negativas no teste que pretendia avaliar os conhecimentos. Com vista a 

eliminar estas lacunas passei a inserir a avaliação formativa em todas as aulas 

situando os alunos no respétivo grupo de nível e definindo os objetivos de cada 

grupo de nível para a aula. Utilizei esta forma de avaliação para todas as 

áreas/matérias trabalhadas nas aulas. Esta passou a ser então um momento 

chave de todas as aulas uma vez que a individualização dos alunos e dos 

objetivos para estes suscitou o interesse dos mesmos e assim aumentou o 

empenho nas tarefas propostas e consequentemente melhorou as 

performances nas áreas trabalhadas. 

 Para complementar as informações transmitidas nas aulas forneci aos 

alunos uma ficha onde estes estão situados nas várias matérias a trabalhar na 

respetiva etapa, aqui está definido o nível inicial (obtido na AI), o nível atual dos 

alunos e o nível prognosticado por mim para o final do ano. Nesta ficha vinha 

também discriminado quais os critérios de êxito necessários para o aluno subir 

de nível nas modalidades a trabalhar. 



4ªEtapa 
 

Professor Estagiário Miguel Fragoeiro Página 8 
 

 Ao nível dos conhecimentos, estes foram também abordados todas as 

aulas através de questionamento dirigido à turma e repetido massivamente nas 

fazes de instrução inicial e balanço final. Esta abordagem resultou e o teste 

apresentou resultados positivos para todos os alunos da turma, não tendo 

havido nenhuma negativa. Os alunos com NEE’s realizaram o teste em 

conjunto e com auxilio do manual de EF. 

 Relativamente aos alunos com NEE’s a inclusão destes na turma está 

mais evidente nesta etapa que passou. O Pedro a Tânia e a Andreia realizam 

todas as tarefas em conjunto com o resto da turma estando totalmente 

integrados. O André, o Miguel e o Frederico realizam com a turma as tarefas de 

aptidão física e situações de exercício critério, no entanto ainda não os consigo 

integrar nas situações de formas jogadas. Assim quando a turma está a realizar 

tarefas de formas jogadas estes alunos são colocados em tarefas de natureza 

analítica realizando exercícios como remates à baliza (Futebol e Andebol), 

lançamentos ao cesto (Basquetebol), toque de dedos (Voleibol), entre outros. 

 Os objetivos propostos para estes alunos foram então atingidos com 

sucesso. 

 

Caracterização da Etapa          

 

 A 4ª etapa corresponde à etapa de consolidação e avaliação das 

matérias até aqui lecionadas. Terá início no dia 3 de Abril e será finalizada no 

dia 13 de Junho, perfazendo um total de 11 semanas, também aqui serão 

realizados os jogos juvenis da Amadora e a semana da EF. 

 Para esta etapa inicialmente estavam planeadas 3 UE no entanto uma 

vez que algumas aulas não poderão ser lecionadas devido á participação da 

escola nos jogos juvenis da Amadora, Moche Cup e na gravação de um DVD 

Musical vi-me forçado a reduzir o numero de UE para 2 proporcionando desta 

forma um maior período para a prática mais especifica e massiva das matérias 

a abordar. 

 Nas 2 EU devido às limitações espaciais que ocorreram no 2º período 

terei de trabalhar um vasto leque de matérias de forma a abordar as matérias 

nucleares e a atingir os objetivos propostos no plano anual. Assim as 23 aulas 
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previstas para este período contarão com um carater maioritariamente 

politemático.    

 Para a 6ª EU estão planeadas 12 aulas e as matérias a abordar são 

Andebol, Basquetebol, Andebol, Voleibol, Dança Patinagem, Peso, Barreiras e 

Badminton. Também nesta unidade de ensino irei fornecer aos alunos a ficha 

referente à avaliação formativa, nesta estarão mais uma vez presentes as 

metas definidas para mim para o final da etapa e os critérios de êxito para os 

alcançar, um exemplo desta ficha segue em anexo. 

 A 7ª UE conta com 11 aulas e serão abordadas as matérias de Futebol, 

Voleibol, Basquetebol, Dança, Patinagem, Badminton e Ginástica de solo.  

 Durante esta UE será realizado o teste teórico com vista a avaliar os 

conhecimentos dos alunos, serão também realizados os testes do Fitnessgram 

para avaliar a aptidão física. Nesta UE a última aula terá um carater livre e 

assim mais lúdico.      

 Nos dias 18 de Abril e 8 de Maio decorreram os Jogos juvenis da 

Amadora nas modalidades de ténis de mesa e atletismos. Uma vez que vamos 

acompanhar os alunos não serão lecionadas aulas nesses dias.   
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Calendarização 
 
 

4ª Etapa  
Desenvolvimento e Consolidação 

Início e fim: 03/04/2013 a 13/06/2013 

Nº UE Nº aula Duração Dia/Espaço Matéria 

6ª 
UE 

59 e 60 90’ 3 Abril/ E2 Basquetebol, Peso 

61 45’ 4 Abril/ E2 Peso, Basquetebol, Barreiras 

8 a 12 Abril Semana da EF 

62 e 63 90’ 17 Abril/ E1 Andebol, Voleibol  

64 e 65 90’ 24 Abril/ E2 (Gravação do dvd_musical) 

66 45’ 2 Maio/ Pav Dança, Patinagem, Badminton 

67 45’ 9 Maio/ E1 Pav Andebol, Voleibol, Patinagem 

68 e 69 90’ 15 Maio/ E2 Basquetebol, Voleibol, Estafetas 

70 45’ 16 Maio/ E2 Basquetebol, Barreiras 

 
 

7ª 
UE 

71 e 72 90’ 22 Maio/ Pav Ginástica de Solo, Dança, Badminton 

73 45’ 23 Maio/ Pav Badminton, Patinagem, Dança   

74 e 75 90’ 29 Maio/ E1 Testes do Fitnessgram, Voleibol 

76 e 77 90’ 5 Jun/ E2 Basquetebol, Futebol 

78 45’ 6 Jun/ E2 Teste 

79 e 80 90’ 12 Jun/ Pav Patinagem, Dança, Badminton 

81 45’ 13 Jun/ Pav Aula livre 

 
 
4ª’s: 
24Abril - dvd 
1Maio – feriado 
8Maio – Jogos Juvenis 
28Maio –  
5ª’s: 
25Abril 
30 Maio 
 

Argumentação das Opções 

 
 
 A 4ª Etapa de ensino supostamente centra-se na consolidação e 

avaliação das matérias até aqui abordadas, no entanto como já referi acima as 
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condicionantes espaciais impostas limitaram as matérias que até aqui foram 

abordadas remetendo assim para esta etapa a lecionação de algumas matérias 

que não foram possíveis lecionar até então. 

  

 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, Dança, Salto em 

Altura e Patinagem). 

 Á semelhança do que tenho vindo a fazer na lecionação de matérias em 

simultâneo, continuarei a optar por escolher uma matéria na qual os alunos 

tenham maior dificuldade e em simultâneo uma onde os alunos já manifestem 

competências evidentes (Basquetebol, Badminton, Voleibol). Esta escolha 

assenta na tentativa de que ambos os grupos de trabalho mantenham uma 

intensidade elevada nas várias rotações e assim permitindo-me dedicar mais 

atenção aos alunos que se encontram na matéria com mais dificuldades.        

   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 e coordenação. 

 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 
 

 Os estilos de ensino predominantes continuaram a ser o estilo de ensino 

por comando e tarefa, no entanto ao longo da etapa e à semelhança do que foi 

realizado na etapa anterior será aplicado o estilo de ensino inclusivo. Esta 

escolha passa pela presença de um elevado número de alunos com NEE’s 

visando assim a sua inclusão na turma. Para além destes e uma vez que já 

consigo garantir alguma autonomia nas estações serão introduzidos os estilos 

de ensino Auto Avaliação, Recíproco e Descoberta Guiada.    
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 O Estilo de ensino recíproco será aplicado aos alunos que não realizem 

a aula por falta de material, 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 Patinagem pretendo incitar o trabalho através do ensino 

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

aos alunos para desenvolverem um trabalho a pares, onde terão de descobrir a 

melhor forma de executar a tarefa/habilidades propostas. 

O estilo de ensino autoavaliação irá ser utilizado nas matérias de 

Voleibol e Salto em Altura, 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 
 

4ª Etapa - Voleibol 

UE Grupo PI / I  Grupo PE / E 

6ª, 7ª 
e 8ª 

Em situação de exercício critério: 
Estabiliza a Manchete 

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: 
-Introdução ao Remate em apoio; 

 

4ª Etapa - Andebol 

UE Grupo PI / I Grupo PE 

6ª e 
8ª 

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) : 

Em situação de forma jogada (3X3 ou 7x7): 
Remate com apoio e correcta armação do 

braço. 
Desmarca-se rapidamente, garantindo a 
ocupação equilibrada do espaço de jogo, 

Demonstra conhecimento de regras básicas 
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Desmarca-se 
Passe-receção em corrida, 

Receção-remate. 
Demonstra conhecimento de regras básicas 

da modalidade. 

da modalidade; 
 

4ª Etapa - Futebol 

UE Grupo NI / PI / I Grupo PE/ E 

7ª e 
8ª 

Em situação de exercício critério e em 
situação de forma jogada (4X4 ou 5x5): 

Passa a bola; 
Conduz a bola; 

Remata; 
Marca o seu atacante. 

 

Em situação de forma jogada (4X4 ou 5x5): 
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. 

4ª Etapa – Salto em Comprimento 

EU Grupo NI / PI Grupo I / PE / E 

7ª 

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. 

 

4ª Etapa – Basquetebol 

EU Grupo NI / PI Grupo I / PE/ E 

6ª, 7ª 
e 8ª 

Em situação de exercício critério: 
- Lança na passada; 

- Passe e Corte para o cesto; 
Em situação de forma jogada (5X5): 
- Recebe a bola com as duas mãos; 

- Lança ao cesto; 
- 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; 

Assume a posição de tripla ameaça. 
Atitude defensiva; 

Tenta interceptar a bola; 

Em situação de forma jogada (5X5): 
- 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; 

 
 

4ª Etapa – Lançamento do Peso 

EU Grupo I Grupo PE 

6ª 
Lança o peso de costas e sem 

balanço. 
Lança o peso com deslize. 
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4ª Etapa – Salto em Altura 

EU Grupo PI Grupo I / PE 

7ª e 
8ª 

Salta utilizando a técnica de Tesoura, 
Realiza elevação da bacia na técnica de 

Fosbury Flop. 

Salta utilizando a técnica de Fosbury Flop. 
 

 
 
 
 

4ª Etapa – Bareiras 

EU Grupo I Grupo PE / E 

6ª e 
7ª 

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. 

 
 

4ª Etapa – Patinagem 

EU Grupo  PI Grupo I / PE 

6ª, 7ª 
e 8ª 

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; 

 

4ª Etapa – Ginástica de solo 

EU Grupo NI / PI Grupo I / PE 

6ª e 
8ª 

Cambalhota à frente saltada; 
Cambalhota à retaguarda; 

Avião. 

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

Rodada. 

4ª Etapa – Badminton 

EU Grupo NI / PI Grupo I / PE 

6ª e 
8ª 

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

Serviço curto; 
Serviço comprido; 

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

Remate; 

 

4ª Etapa – Dança 

EU Grupo NI / PI Grupo I / PE 

6ª e 
7ª 

Danças tradicionais:  
-“O regadinho”; 

-“Sr. Vinho” 
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Área dos Conhecimentos 

 
 
 

Conhecimentos 

O aluno: 
- Conhece os 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. 

 

 

Área da Aptidão Física 
 
 

4ª Etapa 

Resistência: Corrida contínua de média duração (8’ a 10’), 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. 
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NEE´s Situações de aprendizagem 

Matérias 
Descrição do Exercício 

Variantes / Condicionantes 
Estilo de 
Ensino 

Critérios de Êxito 

Futebol 
 

Badminton 
  

Patinagem 
 

Aptidão 
Física 

Realização de Passe e Remate 
variando as distâncias; 
 
Exercícios de automatização e 
estabilização do Lob e Clear; 
 
Estabilização da técnica de deslize; 
 
Saltos á corda (coordenação); 
 
Corrida com velocidade continua; 

Comando 
 

Inclusivo 

Passe - com a parte interna do pé; 
Remate- pé contrário ao do remate 
ao lado da bola; Inclina o tronco à 
frente. 
Deslize Frontal – deslocamento 
cíclico, contínuo e alternado, 
realizando a flexão de um MI e a 
extensão do outro; 
 Lob – Batimento abaixo da cabeça, 
visando que o volante se coloque que 
extremo do campo adversário. 
Clear – Batimento acima da cabeça, 
visando que o volante se coloque que 
extremo do campo adversário. 
Realiza 10 saltos á corda sem 
interrupção; 
Realiza razoavelmente a técnica de 
corrida realizando uma denunciada 
flexão da coxa e elevação do joelho.   

 
 
 

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 matérias. Os dados serão relativos ao desempenho na 

3ª 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 
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momento do registo. Para além desta ficha a AF será realizada todas as aulas 

durante a Instrução Inicial situando os alunos nos respetivos grupos de nível e 

definindo quais os objetivos para cada grupo de nível. 

 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 média 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 3ª etapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


