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Caracterização Do Grupo de Educação Física 

 

Recursos Humanos 

 

2º Ciclo 3 Professores 

3º Ciclo 
3 Professores 

3 Estagiários 

4 Auxiliares de Educação 

 

 

Recursos Espaciais 
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Exterior 2 Ginásio 

 

  

Pavilhão Exterior 1 

           

 

 

 Exterior 1 – Está subdividido em dois espaços, um com marcações, tabelas e rede para o Basquetebol e Voleibol, 

e outro com marcações, tabelas e balizas para o Basquetebol, Andebol e Futebol. Engloba assim 5 campos em 
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alcatrão com marcações Basquetebol – 5 tabelas e 3 campos marcados; de Voleibol – 1 rede montada 1 um 

campo marcado; e de Andebol e Futebol – 2 balizas e 1 campo marcado (existem 2 campos de Basquetebol com 

as suas marcações sobrepostas perpendicularmente ao campo de Andebol/Futebol, e 1 campo de Basquetebol 

sobreposto ao de Voleibol). Podem ainda ser leccionadas neste espaço, de acordo com o seu piso e dimensões, 

matérias como Corfebol, Atletismo, a Patinagem. 

 

 

 Exterior 2 – É um espaço com um piso em alcatrão, que engloba 3 campos com marcações e 6 balizas para a 

prática de Futebol e Andebol, e 2 pistas para Atletismo de Velocidade (existe 1 campo com as marcações oficiais 

e 2 campos mais reduzidos com as marcações sobrepostas e perpendiculares ao primeiro – que servem tanto 

para Andebol como para Futebol). 

O exterior 2 apresenta ainda um espaço atrás de uma das balizas. Este espaço pode ser utilizado para a 

leccionação da matéria de voleibol. É possível simular a presença de uma rede, colocando uma corda desde a 

parte posterior da baliza até ao corrimão da rampa. 

No cimo da rampa que liga o pavilhão gimnodesportivo ao espaço exterior 2 é possível realizar lançamento do 

peso.  

É possível ainda leccionar neste espaço matérias como, Corfebol e Patinagem.  

 

 Pavilhão – Este espaço é um gimnodesportivo que tem um piso de linóleo (tipo “borrachado”), e as suas 

marcações de campos possibilitam praticar Voleibol (3 campos – 1 oficial e 2 reduzidos), Basquetebol (1 oficial e 2 

reduzidos), Futebol e Andebol (1 oficial). Este espaço apresenta ainda condições para leccionar matérias como o 

Corfebol, o Atletismo, o Badminton, Luta, Dança e eventualmente a Ginástica. 
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 Ginásio – Este espaço apresenta um piso de linóleo (tipo “borrachado”), normalmente utilizado para a prática de 

ginástica de Solo, de Aparelhos, Acrobática e Rítmica. Podem ainda ser leccionadas neste espaço, de acordo com 

o seu piso e dimensão, matérias como o Dança, Luta, e Atletismo (salto em altura).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espaço Exterior Envolvente – Todo o espaço exterior que envolve os edifícios da escola poderá ser utilizado nas 

aulas de Educação Física, para desenvolvimento da resistência dos alunos, para a prática do Atletismo, 

Orientação e circuitos de manutenção. 
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Os espaços de Educação Física são utilizados através de um “Roulement”         (pavilhão/ exterior 1 / ginásio / exterior 2) 

que é realizado semanalmente, intercalando um espaço interior com um exterior. Cada um destes espaços poderá 

proporcionar a prática de aulas politemáticas.  

Rotação: Exterior 1 » Ginásio » Exterior 2 » Pavilhão 

 

 Recursos Materiais 

 

O material que se encontra no inventário do GEF (Grupo de Educação Física) está sucintamente apresentado na 

tabela abaixo: 

 

 

 

 Pavilhão Balneário Exterior 

 Desportos Colectivos 

Basquetebol 
» 62 Bolas + 17 

fechadas; 

» 44 Bolas + 5 

fechadas; 
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» 6 Tabelas. » 8 Tabelas. 

Voleibol 

» 34 Bolas + 3 fechadas; 

» 3 Redes; 

» 4 Postes. 

» 13 Bolas; 

» 3 Redes; 

» 2 Postes. 

Andebol 

» 26 Bolas; 

» 2 Balizas. 

» 20 Bolas + 3 

fechadas; 

» 8 Balizas. 

 

Futebol 

» 37 Bolas; 

» 2 Balizas. 

» 12 Bolas; 

» 8 Balizas. 

Corfebol 

 

» 11 Bola + 4 fechadas; 

» 2 Postes; 

» 2 Cestos. 

» 0 Bolas; 

» 2 Postes; 

» 2 Cestos. 

 Desportos Individuais 

Ginástica 

 

» 2 Trampolins Reuther; 

» 2 Mini trampolins; 
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» 15 Colchões de Judo; 

» 5 Colchões de 

Ginástica; 

» 3 Colchões de quedas; 

» 1 Boque; 

» 1 Plinto; 

» 12 Espaldares; 

» 2 Pegas para plinto; 

» 7 Arcos de Ginástica; 

» 9 Pares de massas; 

» 3 Bancos suecos; 

» 1 Barra fixa; 

» 1 Paralelas; 

» 11 Cordas. 
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 Pavilhão Balneário Exterior 

 Desportos Individuais 

Atletismo 

 

» 8 Testemunhos; 

» 2 Fasquias para o 

salto em altura; 

» 2 Postes para o salto 

em altura; 

» 1 Elástico para o salto 

em altura. 

» 8 Barreiras; 

» 4 Blocos de partida; 

» Pesos: 5 de ferro, 2 

de madeira e 3 de 

esponja 

» 5 Testemunhos; 

» 2 Elásticos para o 

salto em altura. 

Badminton 

» 26 Raquetes; 

» 48 Volantes;  
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» 2 Postes; 

» 2 Redes. 

Hóquei em Campo 

» 12 Tacos de Hóquei; 

» 3 Bolas. 

 

Hóquei Patins  

» 6 Tacos de Hóquei; 

» 0 Bolas; 

» 16 Patins de 4 rodas; 

» 5 Patins em linha. 

Escalada 

» 2 Cordas; 

» 4 baudriers; 

» 1 Capacete; 

» 3 Oitos; 

» 18 Mosquetões; 

» 2 cordas para 

transporte. 
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Orientação 

» 10 Balizas 

» 10 Bússolas 

» 10 Pinças de controlo 

 

 

 Pavilhão Balneário Exterior 

Material Auxiliar 

» 6 Pinos; 

» 49 Cones; 

» 14 Coletes laranjas; 

» 18 coletes vermelhos 

» 7 Coletes verdes; 

» 29 Coletes amarelos + 

13 coletes amarelos DE 

» 29 Coletes azuis; 

» 8 Calções laranja 

» 8 Calções brancos 

» 14 Pinos; 

» 0 Coletes; 

» 31 Tapetes de fitness; 

» 1 Saco de transporte 

de material diverso; 

» 2 Cordas de trabalho 

diverso 2; 

» 1 Cortina; 

» 4 Redes de transporte 

de bolas; 

» 3 Cordas para saltar à 
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» 2 Camisolas GR 

» 2 Calças GR 

» 8 T-shirts DE 

» 8 T-shirts azuis 

(Basquetebol) 

» 28 T-shirts brancas 

(Jogos Escolares Sintra) 

» 14 T-shirts azuis 

Gradiva 

» 2 T-shirts pretas 

Penalty 

» 16 Pares de meias 

compridas 

» 9 Sacos de bolas 

» 8 Bolas de espuma; 

» 8 Bolas de borracha. 

» 13 Redes de 

corda; 

» 2 Arcos de Ginástica; 

» 40 cones; 

» 2 Pares de andas; 

» 2 Raquetes de Ténis; 

» 0 Bolas de Ténis; 

» 2 Bolas medicinais. 
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transporte de bolas; 

» 1 Carrinho de 

transporte de bolas; 

» 1 Elástico de campo; 

» 11 Cordas para saltar 

à corda; 

» 2 Bolas medicinais; 

» 1 Marcador; 

» 1 Pódio; 

» 2 Sacos quente/frio; 

» 1 Mala de primeiros 

socorros. 

 

 

Regras de Funcionamento da Disciplina de Educação Física 
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Carga horária 

A Disciplina de Educação Física é composta, no segundo e terceiro ciclos, por uma aula de 45 minutos e outra de 

90 minutos. 

 

Entrada nas instalações 

Ao toque de entrada o aluno deve estar junto à porta do Pavilhão Gimnodesportivo ou dos balneários dos campos 

desportivos exteriores e aguardar ordeiramente que o(a) assistente operacional ou o respectivo professor(a) ordene 

entrar a turma.  

Os alunos devem entrar ordeiramente falando baixo. 

Os alunos têm 5 minutos para se equipar e dirigir-se ao local de aula indicado pelo teu professor.  

 

 Equipamento 

Para o aluno poder efectuar a aula deve estar devidamente equipado. 

O equipamento obrigatório é composto por: 

 T´shirt e calção ou  fato de treino ( de preferência o equipamento oficial da escola);  

 Ténis para as aulas de exterior e no pavilhão (atenção: os ténis não podem vir calçados da rua); 

 Sapatilhas de ginástica (o seu uso é obrigatório no ginásio e devem fazer sempre parte do equipamento); 

 Sweat Shirt . 
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  Meias brancas; 

  

 

O aluno deve trazer sempre os seus artigos de higiene (pente, sabonete ou gel, champô, toalha pequena e chinelos). 

Por questões de higiene o equipamento deverá estar limpo e não vir vestido de casa, devendo ser trocado após o 

banho que se segue à aula prática. 

 

Adornos pessoais, tais como: pulseiras, relógios, fios, brincos, que prejudiquem ou ponham em causa a integridade 

própria ou dos colegas não são permitidas na aula.  

Os alunos que tenham cabelo comprido têm que trazê-lo apanhado com elástico. 

 

 Valores 

Os valores (carteira, relógio, fios, etc.) dos alunos deverão ser guardados num saco próprio que vai pertencer à 

turma e que o aluno responsável (Delegado dos valores) entrega ao funcionário(a) antes da aula e é devolvido após a 

mesma. 

 A Escola não se responsabiliza por valores que não sejam guardados no respectivo saco. 
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Balneários 

Cada turma tem uma zona específica no balneário para colocar os seus pertences. Os alunos devem falar baixo 

manter um bom comportamento sem perturbar os colegas e tendo sempre atenção à higiene e preservação deste 

espaço. 

As aulas de 45 min. terminam 5 minutos antes do toque de saída  e as aulas de 90min. terminam 10 minutos antes 

do toque de saída para permitir o banho e troca da roupa. 

 

 Instalações e material 

O Pavilhão Gimnodesportivo e os campos exteriores são as instalações que se destinam às aulas de E.F. e às 

actividades do Desporto Escolar. 

Os campos exteriores poderão ser utilizados pelos alunos, somente durante os intervalos, devendo ser imediatamente 

libertados ao toque de entrada. Durante as aulas de E.F. não é permitido, neste espaço, a permanência e circulação de 

alunos sem ser em actividade lectiva. 

A porta do ginásio deve ser sempre fechada à chave após a realização das aulas. 

O Material desportivo (Exemplo: bolas) só poderá ser utilizado nas aulas de E.F. ou Desporto Escolar. Não é permitido o 

empréstimo de material desportivo das aulas e do desporto escolar, aos alunos. Existe material específico para 

empréstimo aos alunos. 

 

A utilização e transporte do material, só poderão ser feitos, após autorização do professor. 
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A arrumação do material no final da aula deverá ser efectuada sempre no lugar pré estabelecido. 

No caso de haver qualquer situação de material danificado em aula, o professor responsável deverá informar à 

assistente operacional responsável e o director de instalações, e deverá preencher uma ficha de registo do ocorrido (ver 

final de documento). 

 

 É expressamente proibido comer nas instalações de E.F. 

O aluno é responsável pelo correcto manuseamento e utilização do material fixo e portátil durante as aulas. Qualquer 

estrago causado pelo uso incorrecto do mesmo, será obrigatoriamente pago pelo seu Encarregado de Educação 

 

Dispensa da actividade prática. 

Os alunos impedidos de realizar a aula prática, têm que trazer os ténis ou sapatilhas para poder entrar nas instalações e 

assim assistir à aula. Os alunos nesta situação deverão realizar relatório de aula e/ou arbitragem e apoio às actividades 

da aula. 

O aluno deverá trazer sempre uma justificação escrita do Encarregado de Educação na caderneta. 

Se o aluno não puder efectuar a prática de E.F. por um período superior a uma semana, deverás apresentar um atestado 

médico conforme a lei (identificação do médico, licença profissional, identificação do aluno, motivo da impossibilidade da 

prática da disciplina e tempo de duração ou, se for o caso, da prática de alguns exercícios, referindo quais). 

Em qualquer das situações anteriores a presença na aula é obrigatória. 
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Avaliação em Educação Física 

A avaliação é realizada com base no estipulado nos Programas Nacionais de Educação Física com adaptações 

aprovadas em sede de grupo disciplinar, assim a avaliação realiza-se em 3 áreas específicas da Educação Física; as 

Actividades Físicas, a Aptidão Física e os conhecimentos. 

 Na área das Actividades Físicas desenvolve-se aspectos técnicos e tácticos das modalidades desportivas (Jogos 

desportivos colectivos (Andebol, Basquetebol, Futebol, Voleibol, Corfebol), Ginástica de solo, Ginástica de aparelhos e 

Acrobática, Atletismo, Badmington, Desportos de Combate (Judo, Luta), Patinagem, Actividades Rítmicas e Expressivas 

e actividades de exploração da natureza.  

 

A avaliação desta área é realizada para o segundo e terceiro ciclos da seguinte forma: 

Actividades Físicas - Execução e habilidades Técnicas e Tácticas – 45% 

Aptidão Física – 25%  

- Conhecimentos – 10% 

- Atitudes – 16 %  

- TIC – 1% 

 - Domínio da Língua Portuguesa – 3% 

 Na Aptidão Física desenvolve-se a aptidão aeróbia e muscular com o objectivo de elevar as capacidades físicas 

dos alunos. Nesta área a avaliação é feita com base no Fitnessgram (ver tabela no protocolo de avaliação sumativa). 
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 A área de Conhecimentos (10%) tem como finalidade a consolidação dos conhecimentos relativos às modalidades 

(história, regras de jogo, regras de segurança, campos, gestos técnicos utilizados, tácticas de jogo) e também aspectos 

relativos aos processos de elevação e manutenção da aptidão física e à interpretação e participação nas estruturas e 

fenómenos sociais no seio dos quais se realizam as actividades físicas. A avaliação final é determinada, 30% do valor 

dos Testes e/ou Trabalhos e 70 % da Aplicação de regras em situação de aula (questionamento ou jogo). 

Existe a avaliação inicial (prognóstica), formativa (ao longo dos períodos e ano; realizada em Novembro, Fevereiro 

e Maio) e sumativa (no final de cada período). 

 A Avaliação inicial é realizada através de um protocolo de avaliação inicial de grupo . 

 A Avaliação formativa e sumativa estão definidas no protocolo geral de avaliação e são realizadas através da 

observação directa dos alunos (fichas de registo) assim como a nível dos conhecimentos e da aptidão física. 

A avaliação final do aluno é determinada: 

Nos 2º e 3º ciclos -  A Actividade Física vale 45% da nota final do aluno; a Aptidão Física – 25 % e os 

Conhecimentos – 10%.Atitudes – 16%; TIC – 1% e Domínio de Língua Portuguesa – 3%. 

 

 

 Desporto escolar 

 

No ano lectivo de 2011 / 2012, existem os seguintes núcleos de Desporto Escolar: 

- Ténis de Mesa (todos os escalões). 
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- Voleibol (Infantil B Feminino) 

- Basquetebol (escalão de infantis B). 

 

Diploma de Mérito Desportivo 

 

Para os alunos que em representação da escola atingiram resultados relevantes será entregue um diploma de mérito 

desportivo. Considera-se por relevante as classificações dos três primeiros lugares. 
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Agrupamento de Escolas D. Fernando II 

Escola Básica 2,3 D. Fernando II 

Ficha de Registo de Ocorrências com o material em aula 
 

     Data: _______/_________/________ 

 

Professor responsável: __________________________________ 

Espaço de aula: ________________________________________ 

Material Danificado: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Data de recepção da ficha: ________/ _________/ _________ 

 

 O Professor Responsável    Director de Instalações 
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______________________________   ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Básica 2,3 D. Fernando II 
              

              

 



Escola Básica 2,3 de D. Fernando II Protocolo Geral de Avaliação 

 

Grupo de Educação Física 
 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

2010 / 2011 
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1.SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

 MODALIDADES DE AVALIAÇÃO 

1. Avaliação Inicial  

Definição: 

A avaliação inicial apresenta um carácter tanto de diagnóstico como de prognóstico para cada aluno. É o 

elemento estruturante de todo o processo de planeamento e avaliação da actividade lectiva.  

Objectivos e Metodologia:  

Referenciado no Protocolo de Avaliação Inicial (ver Dossier de Estágio). 

 

2. Avaliação Formativa  

Definição: 

Avaliação formativa é entendida como um processo sistemático e contínuo, com o objectivo de determinar 

permanentemente o estado evolutivo de aprendizagem de cada aluno. 

Objectivos: 

 Informar e implicar os alunos, sobre a sua concretização dos objectivos curriculares previamente definidos, 

para estes terem um papel activo no processo de ensino-aprendizagem; 
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 Avaliar continuamente e de forma sistemática no decorrer de cada período lectivo, nomeadamente em cada 

aula, ao longo de todo o ano; 

 Estabelecer metas intermédias que favorecem a sua execução.  

Metodologia:  

A avaliação formativa (ficha em anexo n.º1) é representada de forma qualitativa continuamente durante todo o 

ano e aplicada durante todos as aulas. O processo de avaliação Formativa está especificado no ponto 5. 
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3. Avaliação Sumativa  

Definição: 

Esta avaliação reporta-se a um juízo geral/final sobre o desenvolvimento dos conhecimentos, competências, 

capacidades e atitudes do aluno. 

Esta avaliação realiza-se no final de cada período lectivo e como tal, também, no final do ano curricular, sendo 

em ambas situações formalizada em conselho de turma. 

Objectivos: 

 Tomar decisões sobre a progressão ou retenção no final do ano lectivo; 

 Confrontar o desenvolvimento global do aluno com os objectivos globais; 

 Permitir a tomada de decisões sobre os apoios e complementos educativos. 

Metodologia: 

No 3º ciclo do Ensino Básico, os resultados da Avaliação Sumativa são expressos em cada disciplina de forma 

quantitativa, numa escala de 1 a 5 valores. Todo este processo encontra-se especificado no ponto 6 (tabela em 

anexo n.º3). 

 

4. Auto – Avaliação 

Definição: 

A Auto-Avaliação é a consciencialização do desempenho por parte do aluno. A ficha adoptada pela escola 

encontra-se no anexo nº 4. 
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Objectivos: 

 Capacitar o aluno de sentido crítico sobre a sua evolução e prestação ao longo das aulas. 
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 ÁREAS 

De acordo com os Programas Nacionais consideram-se como referência fundamental para o sucesso na Área Disciplinar de 

Educação Física três grandes áreas específicas de avaliação, que representam as áreas de extensão da Educação Física: 

 Área A - Actividades Físicas (matérias); 

 Área B - Aptidão física; 

 Área C - Conhecimentos. 

 

O conteúdo de cada uma das matérias encontra-se especificado em três níveis: 

 Introdutório, onde se incluem as habilidades, técnicas e conhecimentos que representam a aptidão específica ou 

preparação base; 

 Elementar, nível em que se discriminam os conteúdos que representam o domínio da matéria nos seus elementos 

principais e já com carácter mais formal, relativamente aos modelos de prática e organização da actividade referente; 

 Avançado, que estabelece os conteúdos e formas de participação na participação nas situações típicas da actividade 

referente, correspondentes ao nível superior que poderá ser atingido no âmbito da área disciplinar de Educação Física. 

 

Os níveis de especificação em cada uma das matérias encontram-se definidos no PNEF em cada um dos ciclos de ensino. 

 

 

 PARÂMETROS E INDICADORES GERAIS E ESPECÍFICOS 
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Os parâmetros de avaliação deverão ser entendidos como os objectos de avaliação. O modelo adoptado privilegia as 

seguintes variáveis e indicadores de observação: 

 Nível de desenvolvimento das competências gerais e específicas; 

 Nível de aplicação dos conhecimentos adquiridos; 

 Intencionalidade e pertinência nas intervenções; 

 Nível de desempenho/Qualidade de execução; 

 Adaptabilidade face a situações e contextos diferenciados; 

 Criatividade e expressividade; 

 Nível de progressão nas aprendizagens. 

 

 

 INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 

Quadro nº1 

Área das Actividades Físicas 

Aspectos Técnicos e Tácticos Atitudes e Assiduidade/Pontualidade 

 Demonstra compreensão das 
matérias; 

 Efectua as tarefas propostas com 
eficácia; 

 Selecciona e aplica as técnicas com 
eficiência; 

 Aplica os conhecimentos em novas 

 É assíduo; 

 Cumpre horários; 

 É responsável; 

 É autónomo; 

 Assume um comportamento adequado às 
diferentes situações criadas na aula; 

 Colabora na organização e gestão dos 
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situações demonstrando 
adaptabilidade; 

 Revela criatividade e expressividade 
nas actividades de carácter 
expressivo; 

 Revela espírito crítico e capacidade 
de auto avaliação. 

 

materiais; 

 Revela empenhamento no trabalho; 

 Esforça-se por superar as dificuldades e em 
evoluir; 

 Coopera com os colegas e com o grupo; 

 Tem espírito desportivo correcto; 

 Cumpre as regras de segurança definidas na 
aula; 

 Cuida da sua higiene pessoal a seguir à aula; 

 Reconhece a importância de um clima de aula 
que favoreça a aprendizagem e o 
relacionamento interpessoal; 

 Respeita os prazos definidos para 
entrega/apresentação dos trabalhos. 

Aptidão Física 

 Demonstra compreensão das matérias; 

 Efectua as tarefas propostas com eficácia; 

 Selecciona e aplica as técnicas com eficiência; 

 Aplica os conhecimentos em novas situações demonstrando adaptabilidade; 

 Revela espírito crítico e capacidade de auto avaliação. 

Conhecimentos 

 Executa os trabalhos propostos; 

 Apresenta os trabalhos de forma organizada e metódica; 

 Atinge resultados satisfatórios nas fichas propostas; 

 Questionamento na aula. 
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 ANDEBOL 

 

NÍVEL INTRODUTÓRIO 

Enquadra-se ofensivamente  

- Efectua um movimento de forma a receber a bola e no momento da recepção, enquadra-se em relação à baliza 

Remate em Salto 

- No momento certo (tem a oportunidade de rematar) efectua um remate em salto 

Passa a bola ofensivamente 

- Tenta passar sempre a bola para a melhor solução ofensiva 

Drible de Progressão  

- Utiliza o drible para progredir no terreno, sendo esta a melhor solução para o fazer 

Atitude Defensiva 

- Demonstra preocupações em termos defensivos, como perder a bola e recuar e marcar o oponente directo 

Tenta interceptar a bola 

- Tem a noção do espaço defensivo e, numa situação em que um passe é mal dirigido, tenta interceptar a bola 

Dificulta a progressão 

- Após a perda da bola, o jogador tenta atrasar a progressão do adversário, pressionando, etc… 
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PARTE NÍVEL ELEMENTAR 

Contra Ataque rápido  

- Após a recuperação da posse de bola, o aluno tenta chegar rapidamente à baliza contrária (através de passe, drible, desmarcação) 

Remate em salto 

- Utiliza fintas e mudanças de direcção, consoante a oposição, para desenquadrar o seu adversário directo, e remate em salto, conseguindo 

atingir o objectivo 

Desmarcação 

- O aluno não se deixa estar numa posição estanque e tenta procurar a melhor linha de passe para receber a bola 

Ocupação equilibrada 

- O aluno tenta, em termos ofensivos, ocupar o seu espaço e não um espaço já ocupado 

Compensação Ofensiva  

- O aluno desmarca-se ocupando equilibradamente o espaço de jogo, em amplitude e profundidade, procurando criar linhas de passe mais 

ofensivas ou de apoio ao jogador com bola 

 

 

Ultrapassa o adversário  

- O aluno com posse de bola ou sem, consegue ultrapassar o adversário, seja através de finta ou desmarcação 
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Atitude defensiva 

- Demonstra preocupações em termos defensivos, como perder a bola e recuar e marcar o oponente directo, no entanto já com maior capacidade 

do que nível anterior (pressão mais activa) 

Intercepta a bola 

- Tem a noção do espaço defensivo, e numa situação em que um passe é mal dirigido tem a capacidade de interceptar a bola 

Impede/dificulta a acção do atacante 

- Após a perda da bola, o jogador tenta atrasar a progressão do adversário, pressionando, cometendo falta, no entanto com uma atitude 

claramente mais defensiva que no nível anterior 

Marcação Individual 

- Tem a única preocupação de marcar o seu opositor directo 

 

NÍVEL ELEMENTAR 

Atitude defensiva (recua para o meio campo) 

- Quando a equipa perde a bola, há a preocupação de recuperar ao meio campo defensivo, sem no entanto descurar uma intercepção de bola 

Marcação de Vigilância 

- Acompanha a circulação de bola, mas mantendo a visão simultânea da bola e do movimento do jogador da sua responsabilidade 

Marcação de controlo 
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- Quando em marcação individual na proximidade, faz “Marcação de controlo” ao jogador com bola, procurando desarmá-lo e impedir a 

finalização 

 

 

 BASQUETEBOL 

 

 NÍVEL INTRODUTÓRIO 

Enquadra-se ofensivamente  

- Efectua um movimento de forma a receber a bola e no momento da recepção, enquadra-se em relação ao cesto 

Lançamento ao cesto 

- No momento certo (tem a oportunidade de lançar em termos tácticos) efectua um lançamento 

Passa a bola ofensivamente 

- Tenta passar sempre a bola para a melhor solução ofensiva (mais observação a nível táctico) 

Drible de Progressão 

- Utiliza o drible para progredir no terreno, mas sendo esta a melhor solução para o fazer 

Atitude Defensiva 

- Demonstra preocupações em termos defensivos, como perder a bola recuar, marcar o oponente directo 
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Ressalto Defensivo 

- O aluno demonstra preocupação em após o lançamento adversário, tentar fazer parte da disputa do lançamento defensivo 

Tenta interceptar a bola 

- Tem a noção do espaço defensivo, e numa situação em que um passe é mal dirigido tenta interceptar a bola 

Dificulta a progressão  

- Após a perda da bola, o jogador tenta atrasar a progressão do adversário, pressionando, e colocando-se entre a baliza e a bola 

 

NÍVEL ELEMENTAR 

Desmarca-se/corte para o cesto 

- O aluno tenta efectuar um corte para o cesto, na tentativa de estar numa posição privilegiada para efectuar o lançamento 

Progressão no corredor central 

- O aluno quando em posse de bola, progride com a mesma pelo corredor central 

Posição Ofensiva 

- Sempre que em posse da bola e perto do cesto, o aluno tem a posição de tripla ameaça presente  

Lançamento na Passada 

- O aluno executa tecnicamente o lançamento com alguma destreza em termos técnicos, que são os apoios bem definidos e o pé de impulsão e 

mão de lançamento sempre contrárias 

Ultrapassa o adversário  
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- O aluno com posse de bola ou sem, consegue ultrapassar o adversário, seja através de finta ou desmarcação 

Passe/corte/compensação ofensiva 

- O aluno além de saber efectuar o passe e corte, em caso de não receber a bola, vai efectuar a compensação ofensiva 

Ressalto Ofensivo 

- O aluno tem a preocupação de após um lançamento da sua equipa, suspeitar que este não seja cesto, e tente alcançar a bola no ressalto 

ofensivo 

Atitude defensiva 

- Demonstra preocupações em termos defensivos, como perder a bola recuar, marcar o oponente directo, no entanto já com maior capacidade do 

que nível anterior 

 

Impede/dificulta a acção do atacante 

- Após a perda da bola, o jogador tenta atrasar a progressão do adversário, pressionando, no entanto com uma atitude claramente mais 

defensiva que no nível anterior 

Marcação Individual 

- Tem a única preocupação de marcar o seu opositor directo 

 

PARTE NÍVEL AVANÇADO 

Contra Ataque 
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- Após a recuperação da posse de bola o aluno, tenta chegar rapidamente ao cesto contrário (através de passe, drible, desmarcação) 

Situações de superioridade numérica 

- O aluno tenta criar situações de superioridade numérica através do drible, passe e corte e bloqueio 

Passe/corte/compensação ofensiva 

- O aluno além de saber efectuar o passe e corte, em caso de não receber a bola, vai efectuar a compensação ofensiva, neste nível já é 

efectuada a compensação sempre, não sendo um acto isolado 

Atitude defensiva 

- Demonstra preocupações em termos defensivos, como perder a bola recuar, marcar o oponente directo, no entanto já com maior capacidade do 

que nível anterior e com muito mais insistência, ele efectua a atitude sempre, não sendo apenas um acto isolado 

Intercede/Impede/Dificulta a acção do atacante 

- O aluno além da atitude defensiva anterior, vai tentar efectuar todo o tipo de defesa permitida na modalidade para dificultar, atrasar, impedir o 

atacante de progredir 

Ressalto Defensivo 

- O aluno demonstra preocupação em após o lançamento adversário, tentar fazer parte da disputa do lançamento defensivo e na grande maioria 

das vezes vai “ganhar” o ressalto 

Ajuda o companheiro ultrapassado 

- No caso do companheiro ser ultrapassado, o aluno vai tentar impedir a progressão do adversário deixando o seu opositor directo 
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 FUTEBOL 

 

NÍVEL INTRODUTÓRIO 

Enquadra-se ofensivamente  

- Efectua um movimento de forma a receber a bola e no momento da recepção, enquadra-se em relação à baliza 

Remate 

- No momento certo (tem a oportunidade de rematar em termos tácticos) efectua um remate  

Passa a bola ofensivamente 

- Tenta passar sempre a bola para a melhor solução ofensiva (mais observação a nível táctico) 

Atitude Defensiva 

- Demonstra preocupações em termos defensivos, como perder a bola e recuar e marcar o oponente directo 

Tenta interceptar a bola  

- Tem a noção do espaço defensivo e, numa situação em que um passe é mal dirigido, tenta interceptar a bola 

Dificulta a progressão 

- Após a perda da bola, o jogador tenta atrasar a progressão do adversário, pressionando, e colocando-se entre a baliza e a bola 

 

NÍVEL ELEMENTAR 
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Enquadra-se ofensivamente 

- Efectua um movimento de forma a receber a bola e no momento da recepção, enquadra-se em relação à baliza e desmarca-se para o espaço 

vazio 

Remata 

- No momento certo (tem a oportunidade de rematar em termos tácticos) efectua um remate com um bom domínio técnico 

Passa a bola ofensivamente 

- Tenta passar sempre a bola para a melhor solução ofensiva, a níveis técnicos e tácticos 

Conduz a bola 

- Tem algum domínio técnico ao nível do drible e consegue conduzir a bola, no entanto como recurso, já que o passe é a melhor situação 

Desmarca-se ofensivamente 

- O aluno tenta procurar a melhor linha de passe para receber a bola 

Aclara o espaço de penetração 

- Afasta-se do espaço vazio de forma ao portador da bola ter “caminho” livre para progredir 

Marca o seu atacante após perder a bola 

- Quando a equipa perder a posse de bola, o jogador marca o seu oponente mais directo 

 

PARTE NÍVEL AVANÇADO 

Penetra 
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- Ao ver o espaço vazio tenta entrar através da condução de bola ou desmarcação 

Remata 

- No momento certo (tem a oportunidade de rematar em termos tácticos) efectua um remate com um bom domínio técnico e sempre com eficácia 

Passa a bola ofensivamente 

- Tenta passar sempre a bola para a melhor solução ofensiva e o passe já tem que ser com sucesso (mais observação a nível técnico) 

Desmarca-se no mesmo corredor e na diagonal 

- O aluno efectua uma desmarcação para o espaço vazio, de forma a receber a bola desmarcado, podendo surgir para o corredor central ou na 

diagonal 

Devolve a bola 

- O aluno ao ser solicitado pelo colega devolve a bola como se de uma tabela se tratasse (sempre que seja a melhor solução) 

Pressiona 

- Pressiona o jogador com posse de bola, reduzindo o seu espaço ofensivo 

Superioridade numérica defensiva 

- O aluno apercebe-se que tem que defender e claramente recupera o lugar, no sentido de a equipa ter superioridade defensiva 

Fechar linhas de passe 

- O aluno tem a preocupação de se situar entre a baliza e a bola, tentando fechar as linhas de passe 

Ajusta posição defensiva (Compensação) 
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- No caso de um colega de equipa não recuperar a tempo a sua posição, há a preocupação por parte do aluno de compensar o colega, 

assumindo a sua posição 

Dobras 

- No caso de uma situação de inferioridade num espaço perigoso, o aluno vai “dobrar” quem não está naquela posição 

 

 

 VOLEIBOL 

 

NÍVEL INTRODUTÓRIO 

Ataque 

Serviço por baixo 

- Realiza o batimento na bola com a palma da mão, após o movimento do braço de trás para a frente 

Recebe serviço em passe ou manchete 

- De acordo com a trajectória da bola opta pelo gesto técnico mais adequado 

Defesa  

P.B.F. 

- Pernas flectidas, olhos na bola e braços ao lado do corpo. 
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PARTE NÍVEL ELEMENTAR 

Ataque 

Serviço por baixo  

- Realiza o batimento na bola com a palma da mão, após o movimento do braço de trás para a frente, colocando a bola em profundidade no 

campo oposto 

Recebe serviço em passe ou manchete 

- De acordo com a trajectória da bola realiza pelo gesto técnico mais adequado 

Passa na equipa ou para a equipa  

- Posiciona-se correcta e oportunamente para passar a bola a um companheiro em condições de este dar continuidade às acções ofensivas 

Após 2º toque finaliza para espaço vazio 

- Finaliza o ataque, executando com oportunidade e correcção um passe colocado (para um espaço vazio) que, de preferência, dificulte a acção 

dos adversários 

 

NÍVEL ELEMENTAR 

Ataque  

Serviço por cima 

- Realiza o batimento na bola com os dedos juntos e estendidos (com um pé mais avançado que o outro), colocando a bola no meio campo oposto 
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Passe alto de frente 

- Posiciona-se correcta e oportunamente para passar a bola a um companheiro em condições de este dar continuidade às acções ofensivas 

(segundo toque) 

Passe colocado ou Remate em apoio 

- Envia a bola, em passe colocado ou remate (em apoio), para o campo contrário (se tem condições vantajosas 

 

PARTE NÍVEL AVANÇADO  

Ataque  

Passe alto (frente e de costas)  

- Dá continuidade às acções da sua equipa através de passe alto, de frente ou de costas, para um companheiro à sua escolha (de acordo com o 

posicionamento da outra equipa) 

Serviço colocado  

- Coloca a bola numa zona de difícil recepção 

Remate  

- Remata para um espaço vazio, tendo em conta o posicionamento da outra equipa e a trajectória da bola 

Amortie  

- Faz um amortie para um espaço vazio, realizando um batimento suave que faz com que a bola caia logo a seguir à rede, tendo em conta o 

posicionamento da outra equipa e a trajectória da bola 



Escola Básica 2,3 de D. Fernando II Protocolo Geral de Avaliação 

 

Grupo de Educação Física 
 

 

 

49 

Protege o ataque da sua equipa  

- Ao remate da sua equipa, se é o jogador mais avançado, aproxima-se da posição do jogador que finalizou, assumindo uma atitude defensiva. 

Defesa  

Avisa os companheiros  

- Na defesa (próximo da zona da queda da bola), avisa os companheiros e posiciona-se para, de acordo com a trajectória da bola, executar um 

passe ou manchete, dando continuidade às acções da sua equipa. 

Bloco  

- Ao ataque da equipa adversária (em remate), executa o bloco individual, procurando impedir que a bola transponha a rede para o seu campo, 

coordenando o tempo de salto com o tempo de remate do adversário. 

Protege bloco  

- Durante o bloco da sua equipa, desloca-se em atitude defensiva protegendo a acção do companheiro, de acordo com a sua posição e o local do 

remate 

 

 

 ATLETISMO 

 

NÍVEL INTRODUTÓRIO 

Velocidade (40 M com partida de blocos) 
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- Reage com alguma prontidão ao sinal de partida 

- Apresenta uma aceleração até perto da velocidade máxima 

- Tenta manter a velocidade máxima até ao fim 

Estafetas (transmissão do testemunho) 

- O aluno recebe o testemunho em movimento, na zona de transmissão e entrega-o, após sinal sonoro (verbal), com segurança e sem acentuada 

desaceleração. Entrega à mão contrária. Pega do testemunho (parte anterior). 

Salto em altura / salto de tesoura 

Noção de pé de chamada. Corrida chamada (5 a 8 passos; aceleração na parte final; marcação do pé de chamada, elevação enérgica da perna 

livre; elevação dos braços). 

Lançamento do peso 

- 2/ 3Kg – De frente; Pega e transporte do peso. Colocação do peso (mão/ dedos) 

 

 

NÍVEL ELEMENTAR 

 

Velocidade (40 M com partida de blocos) 

- Reage com prontidão ao sinal de partida 

- Apresenta uma aceleração até perto da velocidade máxima 
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- Realiza apoios activos sobre a parte anterior do pé (extensão completa da perna de impulsão) 

- Termina sem desaceleração nítida 

Estafetas (transmissão do testemunho) 

- Recebe o testemunho em movimento, sem controlo visual, na zona de transmissão e entrega-o, após sinal sonoro (verbal), com segurança e 

sem desaceleração, na zona de transmissão, utilizando a técnica descendente ou ascendente 

Barreiras (transposição da barreira) 

- O aluno “ataca” a barreira, apoiando o terço anterior do pé longe desta, facilitando a elevação do joelho e a extensão da perna de ataque 

- Passa as barreiras com trajectória rasante, mantendo o equilíbrio nas recepções ao solo e sem desaceleração nítida 

Salto de Tesoura 

- O aluno consegue transpor a altura definida, após um apoio activo e completa extensão da perna de impulsão, com elevação energética e 

simultânea dos braços e da perna de balanço 

- Transposição com as pernas em extensão 

Lançamento do peso 

- 2/ 3Kg – De lado com apoios; Pega e transporte do peso. Colocação do peso (mão/ dedos) 

 

PARTE NÍVEL AVANÇADO 

Salto em Fosbury-Flop 

- Realiza cinco a oito passadas de balanço, sendo as últimas três/quatro em curva 
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- Apoia activamente o pé de chamada no sentido da corrida, com elevação enérgica da coxa da perna livre, conduzindo o joelho para dentro 

(provocando a rotação da bacia) 

- Transpõe a fasquia com o corpo ligeiramente “arqueado” 

- Flexão das coxas e extensão das pernas na fase descendente do voo, caindo de costas no colchão com os braços afastados lateralmente 

Lançamento do peso 

- 2/ 3Kg – De costas com apoios; Pega e transporte do peso. Colocação do peso (mão/ dedos) 

 

 

 BADMINTON 

 

NÍVEL INTRODUTÓRIO 

Posição base 

- Joelhos ligeiramente flectidos e com uma perna avançada  

- Pega acima no nível da cintura 

Deslocamento 

- Deslocamento por parte do aluno para conseguir o posicionamento correcto dos apoios e uma atitude corporal equilibrada 

- Antecipação à queda do volante 

Tipos de pega 
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- Diferencia os tipos de pega da raquete existentes (de direita e de esquerda) e utiliza-os de acordo com a trajectória do volante 

Clear 

- Na devolução do volante com trajectórias altas bate volante acima da cabeça e à frente do corpo para o campo contrário 

Lob 

- Na devolução do volante com trajectórias abaixo da cintura bate o volante num movimento contínuo, avançando a perna do lado da raqueta (em 

afundo), utilizando em conformidade os diferentes tipos de pegas de raqueta (de esquerda ou de direita) 

 

NÍVEL ELEMENTAR 

Serviço Curto 

- O aluno realiza um serviço curto, tanto para o lado esquerdo como para o direito, colocando correctamente os apoios e dando continuidade ao 

movimento após o batimento 

- O batimento é feito abaixo da cintura e deve ser um movimento por baixo e para a frente 

Serviço Comprido 

- O aluno realiza um serviço comprido, tanto para o lado esquerdo como para o direito, colocando correctamente os apoios e dando continuidade 

ao movimento após o batimento 

- O movimento deve ser contínuo e só termina acima do ombro do lado contrário que se serve 

Clear 

- Na devolução de trajectórias altas o aluno bate volante acima da cabeça e à frente do corpo para o campo contrário, onde o aluno (oponente) 

não se encontra 
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Lob 

- O aluno na devolução do volante com trajectórias abaixo da cintura bate o volante num movimento contínuo, avançando a perna do lado da 

raqueta (em afundo), utilizando em conformidade os diferentes tipos de pegas de raqueta (de esquerda ou de direita) e colocando o volante o 

mais ao fundo do campo adversário possível 

Drive 

- Executa um batimento (tanto à direita como à esquerda) à frente do corpo, com a "cabeça" da raquete paralela à rede, imprimindo ao volante 

uma trajectória tensa devido a uma acção enérgica do pulso 

Remate  

- O aluno remata na sequência do serviço alto do companheiro, batendo o volante, acima da cabeça e à frente do corpo, com rotação do tronco, 

após “armar” o braço atrás, num movimento contínuo e amplo, imprimindo-lhe uma trajectória descendente e rápida 

Amorti 

- O aluno realiza um amorti, tanto para a direita como para esquerda, controlando a força do batimento de forma a colocar o volante junto à rede 

 

 

 GINÁSTICA DE SOLO 

 

NÍVEL INTRODUTÓRIO 

Rolamento à frente 

- Coloca o “queixo ao peito” 
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- Mantém o corpo numa posição engrupada - “bolinha”  

- Eleva-se com os braços à frente  

Rolamento à retaguarda 

- Coloca o “queixo ao peito”  

- Coloca as palmas das mãos no chão junto à cabeça  

- Repulsão dos braços (“empurra o chão com os braços”) 

AFI de cabeça 

- Apoia a testa (cujo ponto de apoio no solo faz 1 triângulo com os apoios das mãos) 

- Mantém o alinhamento dos segmentos corporais 

AFI de braços (com ajuda) 

- Coloca as mãos à largura dos ombros e dedos afastados e virados para a frente 

- Mantém o alinhamento dos segmentos corporais  

Avião 

- Mantém a perna de apoio e a perna livre estendidas 

- Inclina o tronco ligeiramente à frente 

- Braços estendidos lateralmente, cabeça levantada com olhar dirigido para a frente 

Rã/Folha 
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- Mantém as pernas afastadas e esticadas 

- Consegue manter um ângulo inferior a 45º entre o tronco e as pernas 

 

NÍVEL ELEMENTAR 

Rolamento à frente com pernas afastadas 

- Coloca o “queixo ao peito”  

- Afastamento das pernas após o enrolamento 

- Aproveita o “balanço” do enrolamento e o impulso para se levantar 

Rolamento à frente saltado 

- Impulsão das pernas para a frente com extensão dos braços 

- Coloca o “queixo ao peito” 

- Eleva-se com os braços à frente  

 

Rolamento à retaguarda com pernas esticadas e afastadas 

- Desequilíbrio para trás 

- Amortece a queda com o apoio das mãos 

- Afasta as pernas depois destas terem ultrapassado o plano vertical 
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- Termina na posição de pé e junta as pernas por meio de um salto 

AFI com rolamento à frente (com ajuda) 

- Alinhamento e extensão dos segmentos do corpo (definindo a posição),  

- Termina em rolamento à frente com braços em elevação anterior e em equilíbrio 

Roda 

- Coloca as mãos alternadamente no solo, na mesma linha dos pés e longe do pé de chamada 

- Grande afastamento de pernas na passagem pela vertical 

Avião 

- Mantém a perna de apoio e a perna livre estendidas 

- Inclina o tronco ligeiramente à frente 

- Braços estendidos lateralmente, cabeça levantada com olhar dirigido para a frente 

- Controlo da posição e equilíbrio 

Ponte 

- Extensão das pernas e dos braços 

- Posição com elevada curvatura 

Elementos de ligação 

- Realiza saltos, voltas e afundos em várias direcções, contribuindo para a fluidez e harmonia da sequência 
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PARTE NÍVEL AVANÇADO 

AFI com rolamento à frente (sem ajuda) 

- Alinhamento e extensão dos segmentos do corpo (definindo a posição),  

- Termina em rolamento à frente com braços em elevação anterior e em equilíbrio 

Rolamento à retaguarda com subida para pino 

- Coloca o “queixo ao peito” 

- Abertura enérgica das pernas em relação ao tronco 

- Repulsão dos braços, mantendo as pernas unidas e estendidas 

Rodada 

- Passagem pela posição de apoio invertido 

- Repulsão das mãos com impulsão do corpo para cima 

Roda a um braço 

- Apoio de uma mão, na mesma linha dos pés e longe do pé de chamada 

- Braço livre acompanha o movimento em extensão, sem tocar no solo 

- Grande afastamento de pernas na passagem pela vertical 

Bandeira 
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- Elevação de uma perna ao lado (abdução), criando um ângulo superior a 90º com a perna de apoio 

- Extensão de ambas as pernas 

- Controlo da posição e equilíbrio 

Espargata 

- Afasta acentuadamente as pernas com apoio da bacia no solo 

- Tronco direito 

 

 

 GINÁSTICA DE APARELHOS 

 

NÍVEL INTRODUTÓRIO 

Boque 

 Salto ao eixo (transversal) 

- Chamada a dois pés 

- Elevação da bacia 

-  Afastamento das pernas 

 Salto entre mãos (transversal) 

- Chamada a dois pés 
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- Elevação da bacia 

- Passagem das pernas engrupadas por entre as mãos 

Mini-trampolim 

 Salto em Extensão 

- Executa a chamada a dois pés 

- Corpo totalmente contraído e estendido 

 Salto Engrupado   

- Executa a chamada a dois pés  

- Eleva os joelhos ao peito no ponto mais alto da trajectória 

- Realiza rapidamente a extensão do corpo 

 ½ Pirueta 

- Executa a chamada a dois pés 

- Rotação (meia-volta) da bacia no ponto mais alto da trajectória 

- Extensão total do corpo com braços elevados 

Trave 

 Marcha para frente e para trás 

- Mantém tronco direito, com os braços elevados lateralmente 

- Olhar dirigido para a frente 

 Marcha na ponta dos pés 

- Marcha só apoiando o terço anterior do pé 
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- Mantém tronco direito, com os braços elevados lateralmente 

- Olhar dirigido para a frente 

 Saída em Extensão 

- Extensão total dos segmentos 

- Recepção em equilíbrio 

Barra fixa 

 Balanços 

- Alinhamento correcto do corpo (contracção abdominal) 

- Equilíbrio entre os braços e o resto do corpo 

 Cambeada 

- Alinhamento correcto do corpo (contracção abdominal) 

- No balanço à frente troca a posição das mãos (realizando meia volta) e no balanço à retaguarda realiza a troca da pega 

 Saída à retaguarda 

- Eleva a bacia no ponto mais alto do balanço e larga a barra 

- Recepção em pé com flexão das pernas 

 

NÍVEL ELEMENTAR 

Plinto 

 Salto ao eixo (transversal) 
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- Chamada a dois pés 

- Elevação da bacia 

-  Afastamento das pernas 

 Salto entre mãos (transversal) 

- Chamada a dois pés 

- Elevação da bacia 

- Passagem das pernas engrupadas por entre as mãos 

Mini- trampolim 

 Salto em Extensão 

- Executa a chamada a dois pés 

- Grande impulsão de pernas no mini-trampolim 

- Corpo totalmente contraído e estendido 

 Salto Engrupado   

- Executa a chamada a dois pés  

- Grande impulsão de pernas no mini-trampolim 

- Eleva os joelhos ao peito no ponto mais alto da trajectória 

- Realiza rapidamente a extensão do corpo 

 Pirueta 

- Executa a chamada a dois pés 

- Rotação completa da bacia no ponto mais alto da trajectória 
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- Extensão total do corpo com braços elevados 

 Carpa pernas afastadas 

- Executa a chamada a dois pés 

- Afastamento das pernas um pouco antes de atingir o ponto mais alto do salto (fecho do tronco) 

- Extensão total das pernas e pés e tronco direito 

- Fecho rápido das pernas, para preparar a recepção 

Trave 

 Entrada a um pé 

- Chamada a um pé no reuther 

- Elevação dos braços 

 Meia volta com balanço MI 

- Apoio na ponta de um pé 

- Perna livre encontra-se à retaguarda e dá balanço de forma a provocar uma rotação de 180º 

- Braços na vertical (prolongamento do corpo) 

 Salto a pé juntos 

- Impulsão da trave com os dois pés 

- Pernas estendidas no voo e flectidas na recepção 

- Olhar em frente 

 Avião 
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- Mantém a perna de apoio e a perna livre estendidas 

- Inclina o tronco ligeiramente à frente 

- Braços estendidos lateralmente, cabeça levantada com olhar dirigido para a frente 

 Saída com meia pirueta 

- Extensão total dos segmentos 

- Rotação de 180º no eixo longitudinal 

Barra fixa 

 Subida de frente com ajuda 

- Colocação correcta das mãos 

- Elevação da bacia, seguida de fecho com puxada das pernas para trás 

 Meia volta em apoio 

- No decorrer da transferência de peso, equilíbrio dos segmentos 

- Alinhamento correcto do corpo 

 Rolamento à frente 

- Apoio na barra com mãos à largura dos ombros 

- Flexão do tronco à frente 

- Fecho do ângulo tronco/pernas seguido de rolamento 

Paralelas 

 Balanços 
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- Braços em extensão e na vertical 

- Não flectir o corpo pela bacia 

 Saída simples à frente 

- À frente, na posição mais elevada, projecta o corpo em extensão para o lado 

- Recepção no solo com ligeira flexão de pernas 

 

PARTE NÍVEL AVANÇADO 

Plinto 

 Salto ao eixo (longitudinal) 

- Chamada a dois pés 

- Elevação da bacia 

-  Afastamento das pernas 

 Salto entre mãos (longitudinal) 

- Chamada a dois pés 

- Elevação da bacia 

- Passagem das pernas engrupadas por entre as mãos 

Mini-trampolim 

 ¾ mortal à frente 

- Salto em extensão 
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- Enrolamento da cabeça e tronco, com fecho e abertura rápidos e dinâmicos 

Trave 

 Entrada em eixo 

- Posiciona-se transversalmente à trave 

- Impulsão enérgica a dois pés no reuther 

- Coloca os pés na trave, sem tirar as mãos, por fora destas 

 Rolamento à frente (pernas afastadas) 

- Eleva a bacia e flecte a cabeça para apoiar a nuca 

- Coloca o “queixo ao peito” 

- No final do movimento, afasta e estende as pernas, colocando as mãos na trave entre estas 

 Saída em rodada 

- Apoia a mão mais longe do pé, perto da extremidade da trave 

- Passagem pela posição de apoio invertido 

- Repulsão das mãos com impulsão do corpo para cima 

Barra fixa 

 Subida de frente sem ajuda 

- Colocação correcta das mãos 

- Elevação da bacia, seguida de fecho com puxada das pernas para trás 

 Sarilho 
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- Sobre a barra com as pernas em extensão, flecte o tronco à frente 

- Realiza uma rotação do corpo e uma impulsão para voltar à posição inicial 

 Volta de barriga à retaguarda 

- Extensão de braços e pernas 

- Mantém a bacia junto ao aparelho 

Paralelas simétricas 

 Subida de báscula 

- Fecho do ângulo coxas/tronco ao mesmo tempo que inicia um breve balanço à retaguarda 

- Estende o corpo para a frente e para cima, juntamente com a repulsão para trás dos braços 

- Termina o movimento sentado no aparelho com as pernas afastadas 

 Apoio facial invertido de ombros 

- Coloca os ombros à altura dos banzos, com os cotovelos para fora 

- Elevação da bacia 

- Alinha o corpo contraído na vertical, com a bacia em retroversão 

 Saída simples à retaguarda 

- À retaguarda, na posição mais elevada, projecta o corpo em extensão para o lado 

- Recepção no solo com ligeira flexão de pernas 
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 PATINAGEM 

 

NÍVEL INTRODUTÓRIO 

Levanta-se 

- Passa da posição de sentado, para uma posição de apoio nos joelhos e nas mãos; põe um pé junto do joelho da outra perna e levanta-se. 

Posição base 

- Pernas ligeiramente flectidas e tronco inclinado à frente 

Anda para a frente 

- Levanta alternadamente os pés, com as pontas voltadas um pouco para fora 

 

Desliza 

- Desliza para a frente sobre um e outro patim, alternadamente 

 

NÍVEL ELEMENTAR 

Patina para a frente 

- Patina em apoio/impulso alternado de um e outro patim, coordenando a pressão sobre o apoio e a inclinação do tronco 
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“4” 

- Desliza para a frente, flectindo a perna livre (com o patim à altura do joelho da perna de apoio), mantendo a figura e o controlo do deslocamento 

em equilíbrio 

Desliza sobre um apoio com a perna livre em extensão 

- Desliza para a frente sobre um patim, flectindo a perna portadora, com a perna livre em extensão, podendo apoiar as rodas posteriores do patim 

no solo 

Desliza para trás 

- Desliza para trás cruzando uma das pernas à retaguarda, realizando o apoio da perna que cruza atrás e por dentro do outro apoio. 

“8”  

- Desliza para a frente, desenhando um encadeamento de círculos (“oitos”), afastando e juntando respectivamente as pontas dos pés e os 

calcanhares. 

Curva com cruzamento de pernas 

- Cruza a perna do lado de fora da curva e realiza esse apoio à frente e por dentro do apoio anterior 

Curva com pés paralelos 

- 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 

Travagem em “T” 

- Trava em “t” colocando o patim que não suporta o peso do corpo perpendicularmente atrás do patim que desliza, arrastando no solo as duas 

rodas de dentro 
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“Águia” 

- Desliza sobre os dois patins (à esquerda e também à direita) com os calcanhares virados um para o outro e pontas dos pés para fora 

Meia volta ou volta 

- Realiza meia volta ou volta, em deslocamento para a frente ou para trás, invertendo a orientação corporal e continuando o deslize. 

Salto a um ou dois pés 

- Após deslizar para a frente, sobre obstáculos ou marcas traçadas no solo, realiza impulsão simultânea de um ou dos dois pés e recepção ao 

solo com os membros inferiores semi-flectidos, em equilíbrio e segurança. 

 

Dança 

 

Nível Introdutório 

 

Danças Tradicionais: Regadinho/ Erva Cidreira 

 

Danças de Salão: Rumba/ Merengue 

 

 

Nível Elementar 
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Danças Tradicionais: Saraquité 

 

Danças de Salão: Rumba/ Merengue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos 
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Segundo os Programas Nacionais de Educação Física envolve a aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e participação nas 

estruturas e fenómenos sociais extra escolares, no seio dos quais se realizam as actividades físicas. Envolve ainda o conhecimento da 

manutenção e desenvolvimento das principais capacidades físico –motoras. 

 

Para além destes aspectos deverá ser transversal, durante este ciclo de ensino, o conhecimento do objectivos dos jogos colectivos, as regras 

especificas, acções técnico – tácticas, regras de segurança e material utilizado. 

 

Programa de conhecimentos 
Bloco I 

 

Programa do 7º Ano 

 

 

Conhecimentos 1º período: Identifica as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação geral, de 

acordo com as características do esforço realizado 

 

 

Resistência: capacidade para suportar esforços de certa intensidade (que impliquem o aparecimento da fadiga) sem perda da eficácia de 

execução, por períodos mais ou menos prolongados, e recuperar da fadiga inerente a esses esforços prolongados. 

- Ex: Teste da milha do fitnessgram; 
- Deve ser treinada de forma contínua (ao longo do ano);  
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Força: capacidade de superar ou opor-se a resistências de movimento, possibilitando vários esforços, entre eles saltar, levantar, empurrar e 

arremessar  

- Ex: Teste de Flexões e Abdominais do fitnessgram;   
- Muito importante a força para realizar qualquer tipo de exercícios na ginastica de solo, ginástica acrobática e na escalada. 

 

 

Velocidade: capacidade de realizar movimentos no curto espaço de tempo. É importante também para responder rapidamente aos estímulos. 

- Ex: corrida de balanço no salto em altura ou comprimento; 
- Realizar exercícios curtos e intensos; 
- A velocidade não se treina em situações de fadiga; 

 

 

Flexibilidade: capacidade de realizar acções motoras de grande amplitude articular 

- Ex: teste senta e alcança do fitnessgram 
- É muito importante para realizar actividades como o salto em comprimento, corrida de barreiras e natação. 

 

 

Coordenação: É a capacidade que nos permite dominar, de forma segura, gestos motores mais ou menos complexos (com alternância de ritmos, 

de velocidade, com ou sem deslocamento). 

- Ex: drible em basquetebol, recepção da bola em futebol, remate em andebol, dança, etc. 
 

Conhecimentos do 2º período: Interpreta as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a actividade física (frequência 

cardíaca, frequência respiratória e sinais exteriores de fadiga) e relaciona-os com as funções cárdio-respiratória, cardiovascular e musculo-

articular.  
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Alterações que ocorrem no organismo durante a pratica de exercício físico: 

 

- Aumento da FC 
- Aumento da FR 
- Sinais exteriores de fadiga 

1. Aumento da temperatura corporal; 
2. Aumento da perda de água (suor); 
3. Rubor; 

 

Porque é que a frequência cardíaca aumenta? 

 

Quando fazemos exercício o corpo precisa de mais energia, essa energia é conseguida a partir de compostos que são levados pelo sangue. 

Desta forma se o corpo precisa de mais energia, o coração tem que lançar mais sangue para suprir essa necessidade, a maneira que o coração 

tem para fazer isso é começar a bater mais depressa, aumentando assim a frequência cardíaca. 

 

Porque é que a frequência respiratória aumenta? 

 

Frequência respiratória é o número de vezes que se inspira e expira em 1 minuto . 

O oxigénio é também utilizado na produção de energia, desta maneira quando se realiza exercício temos que inspirar e expirar mais vezes de 

forma a que entre mais O2 nos pulmões e que saia o C02. 

 

Porque aparecem os sinais exteriores de fadiga? 

 

Durante a actividade física, os músculos produzem grandes quantidades de calor, que deve ser eliminado do corpo através do suor e da 

respiração. Quando a perda de líquidos atinge um nível significativo, o suor e o fluxo sanguíneo para a pele diminuem e a temperatura interna do 
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corpo torna-se elevada, levando a um quadro grave de desidratação. Desta forma, para que não exista um exagerado aumento da temperatura 

corporal é extremamente importante que os líquidos sejam repostos. 

A desidratação diminui a força muscular, aumenta a temperatura corporal e o risco de cãibras, o que leva a uma diminuição do desempenho. 

 

O rubor por sua vez é causado pelo aumento da temperatura corporal, do aumento da circulação sanguínea e da vasodilatação dos vasos 

sanguíneos. 

   

 

Conhece a participação dos diferentes sistemas e estruturas na manutenção da postura e produção de movimento (sistema musculo-articular na 

contracção muscular, sistema cardiovascular e respiratório no aporte de oxigénio e substâncias energéticas ao músculo, bem como na 

eliminação de produtos tóxicos; sistema nervoso no controlo de movimento). 

 

Sistema muscular: 

O sistema musculo-articular é composto pelo esqueleto e pelos músculos que se encontram agarrados aos ossos. 

O esqueleto são todos os ossos que se encontram no nosso corpo, e são eles que ajudam na manutenção da postura do nosso corpo. 

Os músculos ósseos também ajudam na manutenção do corpo humano. Todos os músculos ósseos são de contracção voluntária. Para a 

realização de um movimento existem sempre músculos que se contraem e músculos que relaxam de forma a que se possa produzir o 

movimento. 

 

Sistema cardiovascular: 

O sistema cardiovascular é constituído pelo coração, artérias, veias e sangue. 

O sangue é o transporte de substâncias energéticas e de O2 para as células e transporta também substâncias tóxicas das células para serem 

eliminadas do nosso corpo. Essas substâncias energéticas e O2 são necessárias para os músculos poderem trabalhar e realizarem movimento. 
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Sistema respiratório: 

O sistema respiratório é constituído pelas vias respiratórias e pulmões. 

As vias respiratórias são as estruturas responsáveis pelo transporte do oxigénio para os pulmões. Estas vias são constituídas por:   

 

 Fossas nasais (nasofaringe) 

 Faringe 

 Laringe 

 Traqueia 

 Brônquios 

 Bronquíolos (respiratórios e terminais) 

 Alvéolos  
 

 

Sistema Nervoso:  

O sistema nervoso tem como principais funções o controlo do comportamento e a regulação fisiológica do organismo. Este processo é 

estabelecido por diversas estruturas de forma interligada e muitas vezes em conjunção e de cuja harmonia depende o equilíbrio do corpo 

humano. Nestas estruturas destacamos o sistema central (encéfalo e espinal-medula) e o sistema periférico (gânglios e nervos periféricos à 

espinal medula e encéfalo) que actuam coordenadamente nas relações do homem com o meio bem como na manutenção do seu equilíbrio 

interno. Tudo o que fazemos, sentimos, pensamos depende dele. 

O neurónio é a unidade básica do sistema nervoso.  
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Programa do 8º Ano  

Conhecimentos do 1º período: O aluno conhece e interpreta os indicadores que caracterizam a aptidão física (baixos valores de frequência 

respiratória e cardíaca, rápida recuperação após o esforço e baixa percentagem de gordura corporal) 

 

Aptidão Física: 

 

Segundo a OMS a aptidão física pode ser definida como “a capacidade de um indivíduo realizar um trabalho de uma forma satisfatória e em 

condições determinadas” ou seja podemos entender a aptidão física como a capacidade de realizar as tarefas do dia a dia de forma satisfatória. 

Os indicadores da aptidão física manifestam-se em duas formas: 

- Relacionada com a saúde; 
- Relacionada com as habilidades; 

 

A aptidão física relacionada com a saúde manifesta-se através de baixos valores de frequência respiratória e cardíaca, rápida recuperação após 

o esforço e baixa percentagem de gordura corporal. 

 

 

Frequência cardíaca 

 

A frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate por minuto.  

A frequência cardíaca mínima varia entre 60-100 Bpm (batimentos por minuto). A frequência cardíaca máxima calcula-se através da seguinte 

fórmula – Fcmáx = 220 – idade 

 

A frequência cardíaca é influenciada por diversos factores, entre eles: 

- Posição do corpo: quando nos encontramos sentados ou deitados a FC é menor do que quando estamos em pé; 
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- Temperatura: quanto mais elevada é a temperatura, maior é a FC; 
- Sexo: as mulheres têm uma FC mais elevada do que os homens; 
- Idade: Com o aumento da idade, a FC vai diminui com a idade; 

 

 

A FC cardíaca pode ser medida através de: 

- Pulsometro ou frequencimetro (aparelhos electrónicos que se utilizam no pulso) 
- Manualmente 

1. Indicador e dedo médio a pressionarem a artéria carótida (na região do pescoço) 
2. Indicador e dedo médio a pressionarem a artéria radial (na região do pulso) 

 

A actividade física diminui a frequência cardíaca em repouso e em exercício, aumentando a quantidade de sangue que é bombeada em cada 

batimento, aumentando assim a eficiência do coração pois gasta menos energia nesse trabalho. 

 

Um indivíduo que realize actividade física regularmente, tem uma menor frequência cardíaca que um indivíduo inactivo. Isto porque a prática de 

actividade física aumenta o volume das cavidades do coração (o que permite que saia uma maior quantidade de sangue, sem que o coração 

realize tanto trabalho) e também aumenta o músculo cardíaco (que também provoca que em cada batimento do coração saia uma maior 

quantidade de sangue do coração).   

 

 

Frequência Respiratória 

 

A frequência respiratória é o número de ciclos respiratórios por minuto (cada ciclo respiratório é constituído por uma inspiração e uma expiração). 

Em relativo repouso, a frequência respiratória é na ordem dos 10/15 movimentos por minuto. 
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Os indivíduos que realizam actividade física regularmente, possuem uma frequência respiratória inferior aos indivíduos que não praticam 

actividade física. Isto porque a pratica de actividade física regular, aumenta o tamanho dos pulmões e o número de vasos existentes, o que faz 

com que exista um melhor aproveitamento do ar que entra nos pulmões, baixando desta forma a frequência respiratória. 

 

Rápida recuperação após o esforço 

 

O processo de recuperação após o esforço é definido como um período de transição de uma fase catabólica para uma fase anabólica (ou seja de 

uma fase onde se gastam as reservas energéticas, para uma fase onde se repõem essas mesmas reservas). Desta forma a recuperação após o 

esforço tem como finalidade a reposição das reservas energéticas, assim como retirar o lactato acumulado na corrente sanguínea e nos 

músculos. 

 

A recuperação após do esforço depende do nível de treino do atleta. Nos indivíduos que regularmente praticam actividade física (que possuem 

uma aptidão física mais elevada) , a recuperação após o esforço é realizada de uma forma mais eficaz, uma vez que corre um maior volume de 

sangue e de oxigénio no corpo, o que permite uma mais rápida e eficaz  reposição das reservas energéticas, assim como da eliminação do 

lactato e todas as substâncias tóxicas que ficam no organismo durante a realização do exercício físico. 

 

 

Composição Corporal 

 

O peso corporal tem dois componentes: peso em gordura (massa gorda) e o peso dos músculos, ossos água, etc. (massa magra). Em termos de 

saúde não é tanto o total de peso que importa, mas sim a percentagem de gordura em relação à percentagem de massa magra. 

O exercício físico ajuda a manter o equilíbrio da composição corporal diminuindo os níveis de gordura excedente e melhorando a aptidão dos 

músculos. 

Conhecimentos do 2º período: Conhece processos de controlo do esforço e identifica sinais de fadiga ou inadaptação à exercitação praticada, 

evitando riscos para a saúde (dores, mal estar, dificuldades respiratórias, fadigas e recuperação difícil). 
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Processos do controlo de esforço 

 

O controlo de esforço pode ser medido e avaliado através de indicadores objectivos ou de indicadores subjectivos. 

 

Entre os indicadores objectivos salientam-se: 

 Consumo de oxigénio; 

 Frequência cardíaca; 

 Nível de lactato no sangue; 
 

Dos indicadores subjectivos salientam-se: 

 Escala de percepção de esforço; 

 Teste da fala; 

 Dificuldades respiratórias 

 Recuperação tardia após esforço 
 

Sinais de fadiga ou inadaptação à exercitação 

 

Após algum tempo de prática de actividade física, devido ao aumento de consumo de energia e trabalho realizado pelos diferentes sistemas do 

organismo, começa a instalar-se a fadiga. Quando um indivíduo é sedentário, ou inadaptado ao esforço que está a realizar, a fadiga instala-se 

muito mais rapidamente do que nos indivíduos que praticam actividade física regularmente.   

A fadiga pode ser definida como sendo um estado em que o indivíduo não tem capacidade para manter ou repetir a realização de um esforço e 

cuja recuperação é difícil. 

 

Existem alguns sinais indicativos da fadiga, ou inadaptação à exercitação, tais como: 
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 Mal estar; 

 Lábios roxos; 

 Pele rosada; 

 “Dor de burro”; 

 Dificuldades respiratórias; 
  

 

 

 

Programa do 9º Ano 

 

Conhecimentos do 1º período: Relaciona aptidão física e saúde e identifica os factores associados a um estilo de vida saudável, 

(desenvolvimento das capacidades motoras, composição corporal, alimentação, repouso, higiene, afectividade e qualidade do meio ambiente). 

 

 

Factores associados a um estilo de vida saudável:  

O desenvolvimento das diferentes capacidades físicas provoca melhorias na aptidão física, contribuindo desta forma para um estilo de vida 

saudável. De seguida iremos abordar as quais as adaptações que ocorrem no organismo quando desenvolvemos uma determinada capacidade 

motora. 

 

Desenvolvimento das capacidades motoras  

 

Resistência 

1. Células musculares 
- Aumento das reservas de energia; 
- Melhoria da capacidade de realizar trabalho; 
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- Melhoria da qualidade do metabolismo; 
2. Coração 

- Aumento das cavidades do coração; 
- Hipertrofia do músculo cardíaco; 
- Economia do trabalho cardíaco – diminuição da frequência cardíaca; 
- Aumento da capacidade de transporte; 

3. Sanguíneas 
- Aumento da quantidade de sangue de 5 para 6 litros; 
- Aumento do número total de glóbulos vermelhos (melhoria de transporte de O2);  
- Optimização da capacidade de transporte de O2 (melhor regulação da temperatura e da capacidade de recuperação); 

4. Vasos sanguíneos 
- Aumento dos capilares; 
- Aumento da superfície de trocas gasosas; 
- Optimização da utilização do O2; 
- Optimização da distribuição de sangue; 
- Maior irrigação da musculatura activa; 

Força 

1. Músculo articular 
- Melhoria e manutenção de uma postura correcta; 
- Maior velocidade e precisão na realização de um movimento; 

 

 

Composição corporal  

A composição corporal baseia-se na relação entre a massa gorda e massa magra (parâmetros antropométricos).  

Uma das condições para termos uma boa aptidão física é possuirmos uma composição corporal adequada porque o excesso de gordura dificulta 

os processos metabólicos no cumprimento de uma qualquer tarefa. 

A prática regular de actividade física assume uma importância fundamental para a aquisição de uma composição corporal ideal (valores mínimos 

de massa gorda) contribuindo para a obtenção de um estilo de vida saudável. 
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Alimentação 

De forma a possuirmos um estilo de vida saudável devemos efectuar uma alimentação racional, garantindo um equilíbrio na qualidade e na 

quantidade, variedade, exequibilidade, número de refeições adequadas e cumprimento dos horários e compreensão das excepções. O nosso 

organismo é constituído por um conjunto de elementos químicos que nas proporções adequadas promovem o seu bom desenvolvimento, 

manutenção e aproveitamento. 

Desta forma devemos: 

 Efectuar cerca de cinco a seis refeições por dia, em que o pequeno-almoço constitui a principal refeição devendo ser rico e diversificado; 

 Evitar comer alimentos muito ricos em calorias e que não são nutritivos, como por exemplo: bolos, bebidas gasosas e alcoólicas, etc. 

 Preferir água e sumos naturais em detrimento de bebidas artificiais, alcoólicas e gaseificadas. 

 Evitar comidas gordurosas e preferir as gorduras vegetais porque são mais ricas em ácidos gordos insaturados (menos maléficos para o 
organismo). 

 

 

Repouso e higiene     

O repouso é essencial para recuperar a energia despendida e restabelecer o equilíbrio do organismo nomeadamente os jovens com cerca de 14 

anos devem ter 8 a 10 horas de sono. O esforço intensivo sem repouso origina falta de rendimento a todos os níveis, caracterizado por 

perturbações de sono, perda de apetite factores esses que originam acidentes e lesões.  

Relativamente à higiene diária, é extremamente importante tomar duche e lavar os dentes, de forma a garantir uma protecção do organismo e 

reduzir o risco de 

 

 

Afectividade e qualidade do meio ambiente 

Segundo a OMS saúde é “um estado completo de bem estar físico, psíquico e social”.  

A nossa saúde e bem estar depende do meio ambiente em que vivemos, do ar que respiramos da agua que bebemos e dos alimentos que 

consumimos. Logo cada um dos aspectos do meio ambiente afecta a saúde da população de uma forma global. 

 



Escola Básica 2,3 de D. Fernando II Protocolo Geral de Avaliação 

 

Grupo de Educação Física 
 

 

 

84 

 

 

Conhecimentos do 2º período: Conhece e interpreta os princípios fundamentais do treino das Capacidades Motoras (continuidade, progressão e 

reversibilidade), relacionando-os com o princípio da auto-renovação da matéria viva, considerando-os na sua actividades física, tendo em vista a 

sua aptidão física. 

 

 

Princípios fundamentais do treino das capacidades motoras: 

 

Principio da Continuidade: a adaptação do organismo é um processo reversível, sempre que a actividade é interrompida verifica-se uma 

diminuição das capacidades. Em suma o treino deve ser um processo contínuo prolongando-se por semanas, meses e anos para que os seus 

efeitos possam ser permanentemente assimilados e aumentados.  

 

Principio da Progressão: para que se verifique a adaptação do organismo, e necessário que as exigências do treino aumentem 

progressivamente. Podemos fazer isto nas aulas através do aumento do volume de actividade através de um maior número de exercícios; e 

maior numero de repetições. O aumento da intensidade através do aumento da velocidade de execução dos exercícios e aumento da carga no 

treino da força. 

A aplicação de uma carga constante leva à estagnação do nível funcional do organismo assim o princípio da progressão vai aperfeiçoar o nível 

de resposta do organismo.  

 

Principio da Reversibilidade: Com a paragem da actividade física e consequente paragem da estimulação o nível atingido pelo atleta perde-se 

pois as adaptações provocadas pela carga são transitórias. Quanto mais lentas forem as alterações fisiológicas provocadas pelo exercício, mais 

lenta será também o desaparecimento dessas alterações, se um atleta parar a prática de actividade física. 

 

Princípio biológico da auto-renovação da matéria: 
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Capacidade dos sistemas vivos de renovar e reciclar continuamente os seus componentes, sem que o padrão geral do organismo seja alterado 

Se um estímulo interrompe a homeostasia, o organismo tentará reconstruir um novo equilíbrio correspondente à situação modificada. O processo 

de adaptação do organismo à carga passa por varias fases ate à aquisição de um nível superior de capacidades. O homem aperfeiçoa-se graças 

ao ciclo de auto renovação de matéria viva, este torna-se possível graças à capacidade que o homem tem de entrar em trocas metabólicas com o 

meio através da respiração e da alimentação. 
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 MODOS E INSTRUMENTOS 

Deverão ser privilegiadas situações de aprendizagem que envolvam actividade motora para a área das actividades e aptidão 

física, para a área dos conhecimentos será tido em conta toda a informação dada na aula. 

 

 Instrumentos 

a) Exercícios – Sequências de elementos, percursos, circuitos e concursos; 

b) Interpretações – Sequências, explorações de movimentos, composições e coreografias; 

c) Jogos – Simplificados (reduzido, condicionado e dirigido) e formais; 

d) Fichas – Sumativas, formativas, trabalhos, relatórios, etc. 
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2. REFERENTE AVALIATIVO DA ESCOLA 

 

Regulamento Interno de Agrupamento de Escola D. Fernando II 

Quadro nº 2 

Nota Percentagem (%) Classificação 

1 0 - 19 Muito Fraco 

2 

20 - 30 Fraco 

31 - 49 Não Satisfaz 

3 50 - 69 Satisfaz 

4 70 - 89 Bom 

5 90 - 100 Muito Bom 

 

Projecto Curricular da Área Disciplinar de Educação Física 

a) Domínio das competências específicas por níveis de aprendizagem 

Quando nº 3 
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Nível de especificação do PNEF Especificação dos comportamentos observáveis 

3
º 

C
ic

lo
 

Introdutório (I) 

- Repertório motor limitado aos fundamentos básicos; 

- Garantia da continuidade das acções motoras num raio de 

acção limitado e em situações conhecidas e simplificadas. 

Elementar (E) 

- Riqueza de repertório motor; 

- Garantia da continuidade das acções motoras em 

situações de alguma complexidade e num raio de acção 

relativamente alargado; 

- Intencionalidade e pertinência nas intervenções 

individuais e de grupo, tendo em vista o êxito pessoal e 

colectivo; 

- Capacidade de adaptação a situações novas, desde que 

adequadas a este nível de prestação. 

Avançado (A) 

- Grande riqueza de reportório motor; 

- Garantia de continuidade das acções motoras em 

situações de elevado nível de complexidade e num raio de 

acção alargado; 

- Grande capacidade de antecipação associada a uma 

selecção criteriosa das acções, tendo em vista a criação de 

condições propiciadoras para o êxito pessoal e colectivo; 

- Grande capacidade de adaptação a situações novas, 

revelando intencionalidade, sentido crítico e oportunidade 

nas intervenções. 
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3. SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A classificação a atribuir ao aluno em cada período é estruturada integrando os seguintes parâmetros: 

 Classificação de Frequência referente a cada um dos momentos de avaliação sumativa considerados, 1º, 2º e 3º 

Períodos, estruturada numa óptica de avaliação contínua. Percentagens definidas pelo Grupo de Educação Física 

 

Quadro nº 4 
Actividades 

Físicas 
Aptidão Física Conhecimentos Atitudes 

Ensino Básico 45% 25% 10% 20% 

 

Quadro nº5 Classificação de frequência 

Básico 

Avaliação do desempenho estruturada numa óptica de avaliação contínua. 

Prevê a adequação do processo aos alunos com Atestado Médico. 
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4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

O Processo de Avaliação Formativa é realizado, pelo professor constantemente, baseando-se nos critérios de êxito e 

objectivos dos exercícios estipulados para os alunos. Através deste pretendemos retirar ilações sobre o desenvolvimento e 

desempenho dos alunos ao longo das aulas, verificando se estes conseguem cumprir os objectivos propostos com êxito ou não.  

 

No final de cada unidade de ensino, os alunos realizam a sua auto-avaliação em cada matéria, na área das Atitudes, 

preenchendo na aula uma ficha auto-avaliativa, fornecida pelo professor. A ficha (anexo nº2) irá conter alguns dos critérios das 

grelhas de Avaliação Inicial, escolhidos em função da Unidade de Ensino e do Plano Anual de Turma. Essa ficha será 

posteriormente completada pelo professor e encaminhada para os Encarregados de Educação. Se o professor de cada turma 

considerar pertinente, poderá solicitar uma auto-avaliação dos alunos mais frequentemente. 

 

O registo colectivo da turma por parte do professor poderá ser também registado numa grelha colectiva (ficha em anexo n.º1). 

 

O registo efectuado nas grelhas de observação apresenta a seguinte nomenclatura: 

Níveis Realização do exercício 

- Não executo 

± Executo com dificuldade 
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+ Executo 

 

Consoante os resultados alcançados pelos alunos em relação aos objectivos propostos, no final de cada Etapa pretendemos 

verificar em que nível cada aluno se encontra relativamente aos Programas Nacionais de Educação Física conjuntamente com os 

objectivos estipulados no Projecto Curricular de EF para cada matéria. 
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5. AVALIAÇÃO SUMATIVA 

 

A classificação a atribuir ao aluno em cada período lectivo rege-se pelo primado da avaliação contínua, sendo considerados 

todos os elementos de avaliação disponíveis. 

 

Perfil de Desempenho Face aos Objectivos Preconizados 

 

De forma a operacionalizar o sistema de avaliação, será atribuída uma ponderação a cada um dos níveis considerados, os 

quais foram subdivididos. 

 

Quadro nº6 

Níveis de especificação dos conteúdos definidos no PNEF Ponderações 

Nível Não Introdutório (NI) 0 

Parte Introdutório 1 

Introdutório (I) 2 

Parte Elementar (PE) 3 

Elementar (E) 4 

Parte Avançado (PA) 5 



Escola Básica 2,3 de D. Fernando II Protocolo Geral de Avaliação 

 

Grupo de Educação Física 
 

 

 

94 

 

Para cada nível 1,2,3,4 e 5 a atribuir na componente técnica e táctica da Actividade Física foram definidos pontos para atingir 

cada um deles, apresentados abaixo. 

 

 

 

7ºano 

7º ANO (6 Melhores) 1º Período 

Nível 1: 0 pontos;  

Nível 2: Entre 1-3 pontos   

Nível 3: Entre 4-6 pontos; Não pode ter mais do que 3 NI;  

Nível 4: Entre 7-10 pontos; Não pode ter mais do 1NI; 

Nível 5:  A partir de 11 pontos; Não pode ter NI. 

 

 

7º ANO (6 Melhores) 2º Período 
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Nível 1: Entre 0-1 pontos;  

Nível 2: Entre 2-4 pontos; 

Nível 3: Entre 5-7 pontos; Não pode ter mais do que 2 NI; 

Nível 4: Entre 8-11 pontos; Não pode ter NI; 

Nível 5:  A partir de 12 pontos; Não pode ter NI e só pode ter 2 PI. 

 

7º ANO (6 Melhores) Final do Ano 

Nível 1: Entre 0-2 pontos;  

Nível 2: Entre 3-5 pontos; 

Nível 3: Entre 6-8 pontos; Não pode ter mais do que 1 NI;  

(Critério de sucesso - 4 Níveis I) 

Nível 4: Entre 9-12 pontos; Não pode ter NI e só pode ter 2 PI; 

Nível 5:  A partir de 13 pontos; Não pode ter NI e só pode ter 1 PI. 

 

8ºano 
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8º ANO (6 Melhores) – Final do Ano 

Nível 1: Entre 0-3 pontos; 

Nível 2: Entre 4-8 pontos; Não pode ter mais que 2 NI; 

Nível 3: Entre 9-13 pontos; Não pode ter NI nem mais que 1 PI; 

Nível 4: Entre 14-18 pontos; Não pode ter mais do que 2 I; 

Nível 5:  A partir de 19 pontos; Não pode ter mais do que 1 I.  

 

 

8º ANO (6 Melhores) – 2º Período 

Nível 1: Entre 0-2 pontos;  

Nível 2: Entre 3-7 pontos; Não pode ter mais que 3 NI; 

Nível 3: Entre 8-12 pontos; Não pode ter NI nem mais que 2 PI; 

Nível 4: Entre 13-17 pontos; Não pode ter mais do que 3 I; 

Nível 5:  A partir de 18 pontos; Não pode ter mais do que 2 I.  

 

8º ANO (6 Melhores) – 1º Período 
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Nível 1: Entre 0-1 pontos; 

Nível 2: Entre 2-6 pontos; Não pode ter mais que 4 NI; 

Nível 3: Entre 7-11 pontos; Não pode ter mais que 1 NI nem mais que 2 PI;  

(Critério de sucesso - 5 Níveis I) 

Nível 4: Entre 12-16 pontos; Não pode ter mais do que 4 I; 

Nível 5:  A partir de 17 pontos; Não pode ter mais do que 3 I.  

 

9ºano 

9º ANO (6 Melhores) – Final do ano 

Nível 1: Entre 0-5 pontos;  

Nível 2: Entre 6- 11pontos; Não pode ter mais que 1 NI; 

Nível 3:  Entre 12-18 pontos; Não pode ter NI nem PI; 

(Critério de sucesso - 5 Níveis I + 1E) 

Nível 4: Entre 19- 24 pontos; Não pode ter mais do que 1 I 

Nível 5:  A partir de 25 pontos; Não pode ter mais do que 1 PE 
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9º ANO (6 Melhores) – 2ºPeríodo 

Nível 1: Entre 0-4 pontos;  

Nível 2: Entre 5-10pontos; Não pode ter mais que 2 NI; 

Nível 3:  Entre 11-17 pontos; Não pode ter NI nem mais que 1 PI; 

Nível 4: Entre 18-23 pontos; não pode ter mais do que 2 I 

Nível 5:  A partir de 24 pontos; Não pode ter mais do que 2 PE 

 

9º ANO (6 Melhores) – 1ºPeríodo 

Nível 1: Entre 0-3 pontos;  

Nível 2: Entre 4-9pontos; Não pode ter mais que 3 NI; 

Nível 3:  Entre 10-16 pontos; Não pode ter NI nem mais que 2 PI; 

Nível 4: Entre 17- 22 pontos; Não pode ter mais do que 3 I 

Nível 5:  A partir de 23 pontos; Não pode ter mais do que 3 PE 

 

Constam para efeitos avaliativos, as 6 melhores matérias de cada aluno, que se colocam na grelha em anexo, devendo ser 

escolhidas duas da categoria A, duas da categoria B e duas das restantes categorias (Quadro nº7).  
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Quadro nº7 

CATEGORIA A Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol 

CATEGORIA B 
Ginástica de Solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica 

Acrobática 

CATEGORIA C Atletismo 

CATEGORIA D Patinagem 

CATEGORIA E Dança 

CATEGORIA F Raquetes 

CATEGORIA G 
Outras (Orientação, Luta, Judo, Corfebol, Ginástica 

Rítmica, etc.) 

 

Seguem-se agora os critérios e percentagens estabelecidos pelo Grupo de Educação Física da Escola, com algumas 

modificações feitas pelo grupo de estágio. 

ACTIVIDADES FÍSICAS (ACF- 45%) 

 45% - Aspectos Técnico-tácticos 

 

ATITUDES (20%) (10% - Empenho/Participação + 10% - Comportamento) 
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Empenho/ Participação (ver grelha em anexo) 

1- Não participa 

2- Participa pouco 

3- Participa  

Comportamento  

 1-Insatisfatório 

 2-Satisfatório 

 3- Bom 

o NOTA: fazer uma regra de 3 simples para escala de 1 a 5. 

 10% - Assiduidade/pontualidade 

1- Cumpre entre 0-24% 

2- Cumpre entre 25-49% 

3- Cumpre entre 50-74% 

4- Cumpre entre 75%-90% 

5- Cumpre entre 91%-100% 

o NOTA: Não são contabilizadas as faltas de material justificadas e alunos com atestado médico impossibilitados de 

frequentarem a escola. 

 

APTIDÃO FÍSICA 25% 
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1- Inferior a 50% abaixo da ZSAF 

2- Entre 50% a 99% abaixo da ZSAF 

3- Dentro da ZSAF (0-50%) 

4- Dentro da ZSAF (51-85%) 

5- Dentro da ZSAF (acima dos 86 %) 

São 5 testes (vai e vem; força abdominal; força dorsal; senta e alcança; extensão de braços). O aluno é avaliado em todos 

segundo a informação atrás descrita. 

 NOTA: Ver o “Quadro dos Valores de Referência do Fitnessgram” que se encontra em anexo. 

 

CONHECIMENTOS 10% 

 Testes / Trabalhos  30% 

 Aplicação de Regras/ Questionamento 70% (ver grelha em anexo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DE PERÍODO 
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Actividade Física 45% + Aptidão Física 25% + Atitudes 20% + Conhecimentos 10% 

 

 

 AVALIAÇÃO DOS ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO 

Para estes alunos utiliza-se um sistema de classificação diferente dos restantes, estando de seguida referido: 

 

Quadro nº8 

Classificações de Frequência 

Actividades Físicas (50%) Conhecimentos (50%) 

 Arbitragem (20%)  Teste (40%) 

 Observação, analise e correcção da 
prestação dos colegas (20%) 

 Trabalhos (30%) 

 Análise da aula (20%)  Questionamento (10%) 

 Atitudes (20%) 
 

 Assiduidade/Pontualidade (10%)  

 

A avaliação ao nível das actividades físicas, dos alunos que apresentem atestado médico, é a arbitragem, a observação, a 

análise e correcção da prestação dos colegas através da execução de fichas de trabalho e de relatórios de análise da aula. Em 

relação aos conhecimentos, em cada período estes executarão trabalhos de pesquisa, um teste escrito, e serão questionados no 

decorrer das aulas.
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8. ANEXOS 
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COMPORTAMENTO E PARTICIPAÇÃO (exemplo) 

- 1º Período - 

 

  OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

C
o

m
p

. 

P
a
rt

. 

  12 16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 4 7 11 14 

  11 12e13 14 15e16 17 18e19 20 21e22 23 24e25 26 27e28 29 30e31 32 33e34 35 36e37 38 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       
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13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

Legenda:  Comportamento: 3 = bom, 2 = satisfatório, 1 = insatisfatório 
 Empenho/Participação:  = participa,  = participa pouco,  = não participa 



Escola Básica 2,3 de D. Fernando II Protocolo Geral de Avaliação 

 

106 

Grupo de Educação Física  
 

 
 

QUESTIONAMENTO (exemplo) 

- 1º Período - 

 

  OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

   16 19 23 26 30 2 6 9 13 16 20 23 27 30 4 7 11 14 

  12e13 14 15e16 17 18e19 20 21e22 23 24e25 26 27e28 29 30e31 32 33e34 35 36e37 38 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     
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14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

Legenda:  + = Resposta correcta, - = Não respondeu/ Resposta incorrecta 
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GRELHA DE OBSERVAÇÃO COLECTIVA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

  Turma:  Unidade Didáctica:  Data:   

 

                          

                          

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          
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12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

17                          

18                          

19                          

20                          

21                          

22                          

23                          

24                          

25                          
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AVALIAÇÃO FORMATIVA (exemplo) 

 

Nome:  Nº:  Data:  

 

GINÁSTICA SOLO 

Rolamento à frente com pernas afastada   

Rolamento à frente saltado   

Rolamento à retaguarda com pernas esticadas e afastadas   

Apoio facial invertido de cabeça, com subida a pés juntos e pernas esticadas   

Apoio facial invertido com controlo do corpo   

Apoio Facial Invertido com rolamento à frente   

GINÁSTICA DE APARELHOS 

Trave 

Marcha frente e trás   

Marcha na ponta dos pés   

½ volta com balanço do MI   

Salto a pés juntos   

Avião   

Saída com ½ pirueta   

Boque Salto ao eixo   
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Salto entre mãos   

ANDEBOL 

Drible de progressão   

Remata em salto   

Enquadra-se ofensivamente   

Atitude defensiva   

Dificulta a progressão   

Desmarcação   

Marcação individual   

FUTEBOL 

Remata   

Enquadra-se ofensivamente   

Atitude defensiva   

Dificulta a progressão   

Conduz a bola   

Desmarca-se ofensivamente   

Marca o seu atacante após perda da posse de bola   

BASQUETEBOL 

Drible de progressão   

Lançamento ao cesto   
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Enquadra-se ofensivamente   

Atitude defensiva   

Dificulta a progressão   

Desmarca-se/corte para o cesto   

Marcação individual   

VOLEIBOL 

Passe   

Manchete   

P.B.F.   

Serviço por baixo   

ATITUDES 

Participação   

Comportamento   

Legenda:  = Não executo; ± = Executo com erros; + = Executo correctamente. 

     Participação e comportamento: 1 = Não Satisfaz; 2 = Satisfaz; 3 = Bom. 

 

O Aluno:  O EE:  O professor:  
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Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Feminino) 

Nível VAIVÉM Idade Nível VAIVÉM Idade Nível VAIVÉM Idade 

1 0-7 11 1 0-11 12 1 0-11 13 

2 8-14 11 2 12-22 12 2 12-22 13 

3 15-28 11 3 23-32 12 3 23-35 13 

4 29-37 11 4 33-38 12 4 36-47 13 

5 38 + 11 5 39+ 12 5 48+ 13 

 

Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Feminino) 

Nível VAIVÉM Idade Nível VAIVÉM Idade Nível VAIVÉM Idade 

1 0-11 14 1 0-11 15 1 0-16 16 

2 12-22 14 2 12-22 15 2 17-31 16 

3 23-35 14 3 23-35 15 3 32-43 16 

4 36-47 14 4 36-47 15 4 44-48 16 

5 48+ 14 5 48+ 15 5 49+ 16 
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Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Feminino) 

Nível VAIVÉM Idade Nível VAIVÉM Idade 

1 0-20 17 1 0-20 +17 

2 21-40 17 2 21-40 +17 

3 41-46 17 3 41-46 +17 

4 47-49 17 4 47-49 +17 

5 50+ 17 5 50+ +17 
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Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Feminino) 

Nível ABDO Idade Nível ABDO Idade Nível ABDO Idade 

1 0-7 11 1 0-9 12 1 0-9 13 

2 8-14 11 2 10-17 12 2 10-17 13 

3 15-21 11 3 18-25 12 3 18-25 13 

4 22-26 11 4 26-30 12 4 26-30 13 

5 27 + 11 5 31+ 12 5 31+ 13 

 

Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Feminino) 

Nível ABDO Idade Nível ABDO Idade Nível ABDO Idade 

1 0-9 14 1 0-9 15 1 0-9 16 

2 10-17 14 2 10-17 15 2 10-17 16 

3 18-25 14 3 18-26 15 3 18-26 16 

4 26-30 14 4 27-32 15 4 27-32 16 

5 31+ 14 5 33+ 15 5 33+ 16 
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Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Feminino) 

Nível ABDO Idade Nível ABDO Idade 

1 0-9 17 1 0-9 +17 

2 10-17 17 2 10-17 +17 

3 18-26 17 3 18-26 +17 

4 27-32 17 4 27-32 +17 

5 33+ 17 5 33+ +17 
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Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Feminino) 

Nível 
EXTENSÃO 

BRAÇOS 
Idade Nível 

EXTENSÃO 

TRONCO 
Idade 

1 0-3 11-17+ 1 0-11 11-17+ 

2 4-6 11-17+ 2 12-22 11-17+ 

3 7-10 11-17+ 3 23-25 11-17+ 

4 11-13 11-17+ 4 26-28 11-17+ 

5 14+ 11-17+ 5 29+ 11-17+ 

 

Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Feminino) 

Nível 
SENTA 

ALCANÇA 
Idade Nível 

SENTA 

ALCANÇA 
Idade 

1 0-12 11-14 1 0-15 15+ 

2 12.1-25.5 11-14 2 15.1-30.5 15+ 

3 25.6-27 11-14 3 30.6-31.5 15+ 
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4 27.1-29 11-14 4 31.6-32.5 15+ 

5 29.1+ 11-14 5 32.6+ 15+ 
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Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Masculino) 

Nível VAIVÉM Idade Nível VAIVÉM Idade Nível VAIVÉM Idade 

1 0-11 11 1 0-15 12 1 0-20 13 

2 12-22 11 2 16-31 12 2 21-40 13 

3 23-47 11 3 32-52 12 3 41-56 13 

4 48-61 11 4 53-63 12 4 57-64 13 

5 62+ 11 5 64+ 12 5 65+ 13 

 

Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Masculino) 

Nível VAIVÉM Idade Nível VAIVÉM Idade Nível VAIVÉM Idade 

1 0-20 14 1 0-26 15 1 0-30 16 

2 21-40 14 2 27-50 15 2 31-60 16 

3 41-62 14 3 51-72 15 3 61-78 16 

4 63-70 14 4 73-82 15 4 79-84 16 

5 71+ 14 5 83+ 15 5 85+ 16 
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Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Masculino) 

Nível VAIVÉM Idade Nível VAIVÉM Idade 

1 0-30 17 1 0-30 +17 

2 31-60 17 2 31-60 +17 

3 61-78 17 3 61-78 +17 

4 79-84 17 4 79-84 +17 

5 85+ 17 5 85+ +17 
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Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Masculino) 

Nível ABDO Idade Nível ABDO Idade Nível ABDO Idade 

1 0-7 11 1 0-8 12 1 0-10 13 

2 8-14 11 2 9-17 12 2 11-20 13 

3 15-22 11 3 18-27 12 3 21-30 13 

4 23-26 11 4 28-33 12 4 31-36 13 

5 27+ 11 5 34+ 12 5 37+ 13 

 

Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Masculino) 

Nível ABDO Idade Nível ABDO Idade Nível ABDO Idade 

1 0-12 14 1 0-12 15 1 0-12 16 

2 13-23 14 2 13-23 15 2 13-23 16 

3 24-35 14 3 24-37 15 3 24-37 16 

4 36-41 14 4 38-44 15 4 38-44 16 

5 42+ 14 5 45+ 15 5 45+ 16 
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Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Masculino) 

Nível ABDO Idade Nível ABDO Idade 

1 0-12 17 1 0-12 +17 

2 13-23 17 2 13-23 +17 

3 24-37 17 3 24-37 +17 

4 38-44 17 4 38-44 +17 

5 45+ 17 5 45+ +17 
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Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Masculino) 

Nível 
SENTA 

ALCANÇA 
Idade Nível 

EXTENSÃO 

TRONCO 
Idade 

1 0-9 11-17+ 1 0-11 11-17+ 

2 9.1-20 11-17+ 2 12-22 11-17+ 

3 20.1-22.5 11-17+ 3 23-25 11-17+ 

4 22.6-24 11-17+ 4 26-28 11-17+ 

5 24.1+ 11-17+ 5 29+ 11-17+ 

 

Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Masculino) 

Nível 
EXTENSÃO 

BRAÇOS 
Idade Nível 

EXTENSÃO 

BRAÇOS 
Idade Nível 

EXTENSÃO 

BRAÇOS 
Idade 

1 0-3 11 1 0-4 12 1 0-5 13 

2 4-7 11 2 5-9 12 2 6-11 13 

3 8-14 11 3 10-15 12 3 12-18 13 

4 15-18 11 4 16-18 12 4 19-22 13 
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5 19+ 11 5 19+ 12 5 23+ 13 

 

Quadro Valores de Referência do FitnessGram (Masculino) 

Nível 
EXTENSÃO 

BRAÇOS 
Idade Nível 

EXTENSÃO 

BRAÇOS 
Idade Nível 

EXTENSÃO 

BRAÇOS 
Idade 

1 0-6 14 1 0-7 15 1 0-8 16+ 

2 7-13 14 2 8-15 15 2 9-17 16+ 

3 14-21 14 3 16-24 15 3 18-25 16+ 

4 22-27 14 4 25-31 15 4 26-32 16+ 

5 28+ 14 5 32+ 15 5 33+ 16+ 

 



 

6 MELHORES MATÉRIAS 

 

 

Nº Nome Matéria Nível Matéria Nível Matéria Nível Matéria Nível Matéria Nível Matéria Nível 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              
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13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              
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AVALIAÇÃO SUMATIVA 

 

Nº NOME 

ACTIVIDADES FÍSICAS (70 %) 

Categorias Pont. Nível 
70% 

Nível 

Atitudes 

Nível 

(3) 

Nível 

(5) 

20% 

Nível 

Assiduidade/ 

Pontualidade 

(Nível) 

10% 

Nível 
Soma 

Nota 

ACT. 

FÍSICAS 
Comp. Part. 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    
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13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    
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Nº NOME 

ACT. 

FÍSICAS 

(70%) 

APTIDÃO FÍSICA (15 %) CONHECIMENTOS (15 %) NOTA 

FINAL 

(soma) 
Nota Final 

Vai e 

vem 

Ext. 

Braços 
Abdom. 

Senta e 

alcança 

Extensão 

tronco 

Nível 

médio 

Nota 

Final 
Teste 

50% 

Nível 

T.P.C. 

20% 

Nível 

Quest. 

Nível 

(5) 

30% 

Nível 

Nível 

médio 

Nota 

Final 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     
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14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     
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Introdução  
 

De um modo geral, considero que os objetivos a que me propus para esta 1ª Etapa foram cumpridos com sucesso, existindo no entanto, alguns aspetos que 

procurarei melhorar ao longo da próxima etapa e respetivas unidades de ensino.  

Assim, apresento um quadro resumo onde constam os objetivos que defini como prioritários e mais característicos da 1ª Etapa (onde me centrei na 

avaliação inicial diagnóstica de forma concreta) e uma pequena analise sobre os mesmos.  

 

 

 

 



 

 
 

Objetivos propostos para a 1ª Etapa 

OBJECTIVOS DO PROFESSOR  

OBJECTIVOS PROPOSTOS BALANÇO 

- Estabelecer rotinas de funcionamento e 

organização; 

Na minha opinião este objectivo foi cumprido 

pois implementei três sinais de organização, 

(Juntar, parar e prestar atenção, e sentar no 

local de instrução), que funcionam bem e que 

a organização da aula/ turma seja feita de 

forma organizada.  

Outro aspecto que foi implementado na 

turma é o facto de o aquecimento e os 

alongamentos finais são exercícios 

padronizados. Na minha opinião este é um 

aspecto positivo pois os alunos têm maior 

autonomia e permite que seja um aluno a 

realizar os mesmos para os outros.  

-Estabelecer um clima positivo entre a turma; 

Realizei alguns exercícios com a turma para 

desenvolver o espírito de grupo e os mesmos 

decorreram de forma positiva e aumentaram 

o clima positivo entre a turma e entre mim e 

a turma.  

A turma apresenta um clima difícil e são 

muito pouco unidos. Este é um dos objetivos 
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a desenvolver na próxima etapa.   

-Prevenir e remediar casos de indisciplina; 

Este é um dos objectivos que nem sempre foi 

alcançado pois a turma apresenta um aluno 

que tem grandes variações de 

comportamento, o que dificulta a prevenção 

e remediação de casos de indisciplina. 

Como prevenção tive sempre em conta no 

planeamento não colocar grupos com 

grandes números de alunos e estações com 

varias tarefas (para evitar tempos sem 

empenhamento motor). 

 

- Realizar uma observação geral da turma nas 

matérias abordadas, tendo como referência 

os níveis I e E, verificando os casos extremos; 

Realizei um planeamento para a 1ª etapa 

com a distribuição das matérias a abordar 

durante a mesma, para garantir que teria 

tempo para leccionar todas as matérias 

obrigatórias. Após ter efectuado o 

planeamento das actividades ao longo das 

aulas da 1ª etapa, tive a preocupação de não 

avaliar as mesmas logo na 1ª vez que a turma 

as realiza. Tomei esta opção para os alunos 

terem um primeiro contato com a matéria e 

para relembrarem o que já tinham aprendido 

anteriormente. Porém não foi possível aplicar 
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esta medida em todas as actividades físicas 

derivado a estar apenas 1ª vez em alguns 

espaços durante a Avaliação Inicial. Esta não 

foi possível no badminton e no basquetebol.  
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Recursos Temporais, espaciais e humanos 
Os recursos temporais dificultaram por vezes a aplicação do planeamento das matérias definidas para cada aula da AI, nomeadamente nas aulas de 45 minutos. O que 

tentei fazer é que a AI fosse realizada maioritariamente nas aulas de 90 minutos e que caso fosse necessário realizar as mesmas numa aula de 45’ fosse algo mais simples 

de observar ou algo que fosse para realizar a segunda obeservação.  

Os recursos espaciais dificultaram em muito a AI pois os espaços apresentam grandes limitações (descritos no PAT) e o facto de serem pouco polivalentes faz com que não 

seja possível realizar todas as matérias em todos os espaços. Este acontecimento dificultou no planeamento das matérias a realizar e tambem na sua avaliação, pois 

existiram matérias que foi possível realizar mais vezes porque diversos espaços permitiam que isso se acontecesse.  

Quando aos recursos humanos, a maior dificuldade sentida foi por não estar habituado a todo este processo de avaliação inicial e contacto com os alunos e dificultou um 

pouco a ter uma percepção realista do que conseguia avaliar e realizar nas diferentes aulas e nos diferentes espaços.  

Contudo, penso que com a experiencia adquirida para uma próxima experiencia como professor conseguirei perfeitamente realizar a AI sem qualquer tipo de problema.  

Constituição de grupos 
A formação de grupos numa fase inicial foi aleatória e por numeros, de forma a conhecer o nível em que os alunos se encontravam e perceber quais as relações existentes 

entre eles.   

Ao longo da AI foram constituídos grupos de trabalho em que na sua maioria, trabalhavam rapazes separadamente das raparigas (grupos de nível).  

Dado o conhecimento diagnosticado das relações entre alunos, deveria por vezes ter prevenido alguns comportamentos que não sendo de indisciplina, acabavam por 

perturbar o normal funcioname. 

Grupos de Nível 

Jogos Desportivos Colectivos 

Grupos + Aptos Grupos - Aptos 

 
 
 
 
 

   

Ginástica 

Do grupo + Apto para o - Apto 
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Resultados Obtidos na AI 

Actividades Físicas 

Tabela Resultados: Avaliação Inicial 

Nº 
Modalidades Andebol Basquetebol Futebol Voleibol G. Solo G. Aparelhos Atletismo Badminton Patinagem 

Nome D D D D D D D D D 

1  PI PI PI PI E PE I PI   

2  I E PA E I PI PE PI   

3  PI PI I I PE PI PI PI   

4  PI PI NI PI PI PI PI PI   

5  PI PI I PI PE I I PI   

6  PI PI I PI I PI PE PI   

7  I I E PE I I PE PI   

8  PE E PA E PE PE PE PE   

9  NI PI I PI PE PI I PI   

11  PE E PA E PI PI PE PE   

12  NI PI I NI PI NI PI PI   

13  I PE PA E PI PI PE PI   

14  PE E PA E I PE PE PE   

15  I I I E PE PE PE PI   

16  PI I PE PI PI NI I PI   

17  PI PI I PI PE PI I PI   

18  PI PI I PI PE PI I PI   

19  PI PI PI PI PI NI I PI   

20  NI PI PI PI PI NI PI PI   

21  PI PE I PE PI I PE PI   

23  I PE PA PE I PI PE PI   

24  PI PI I PI I PI PE PI   
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25  PE E PA E I PI PE PI   

26  PE E PA E PE PE PE PE   

Niveis da Escola E E PA E E E E E E 

Niveis PNEF E PA PA PA PA E+PA PA E E 

 

 

  
Diagnóstico Desportos Coletivos Desportos Individuais 

Níveis Futebol Andebol Basquetebol Voleibol 
G. 
Solo 

G. 
Aparelhos 

Atletismo. Patinagem Badminton 

NI 1 3 0 1 0 4 0 0 0 

PI 3 11 12 11 8 12 4 0 20 

I 10 5 3 1 7 3 7 0 0 

PE 1 5 3 3 8 5 13 0 4 

E 1 0 6 8 1 0 0 0 0 

PA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 24 24 24 24 24 24 24 0 24 
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Aptidão Física 

Nº Nome do Aluno 
Data de 
Nascimento 

Sexo Estatura Peso 

Aptidão 
Aeróbia 

Aptidão Muscular 
Composição 
Corporal 

Vaivém Abdominais 
Extensões de 
braços 

Extensões do 
tronco 

Senta e 
Alcança 

IMC 

1  12-04-98 F 1,58 43 33 (4) 48 (5) 26 (5) 35 (5) 43/42 (5) 17,22 

2  09-03-97 M 1,72 52 97 (5) 25 (3) 20 (3) 27 (4) 24/26 (5) 17,58 

3  09-06-98 F 1,70 55 25 (3) 0 7 (3) 29 (4) 33/32 (5) 19,03 

4  12-10-96 F 1,55 52 21 (2) 22 (3) 2 (1) 27 (4) 27/23 (2) 21,64 

5  15-04-98 F 1,58 46 38 (4) 30 (4) 10 (3) 23 (3) 23/17 (2) 18,43 

6  20-06-98 M 1,75 60 50 (3) 47 (5) 15 (4) 25 (3) 25/28 (5) 19,59 

7  03-06-98 M 1,84 69 54 (3) 50 (5) 0 33 (5) 25/19 (3) 20,38 

8  30-05-98 M 1,63 55 56 (3) 62 (5) 8 (2) 35 (5) 31/31 (5) 20,70 
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9  11-03-98 F 1,60 54 33 (3) 42 (5) 11 (4) 26 (4) 32/31 (5) 21,09 

11  02-01-96 M 1,72 69 100 (5) 20 (2) 29 (4) 0 0 23,32 

12  01-04-98 M 1,72 63 23 (2) 10 (1) 0 0 0 21,30 

13  13-02-98 M 1,73 46 55 (4) 13 (2) 6 (1) 34 (5) 31/31 (5) 15,37 

14  31-12-96 M 1,68 53 94 (5) 35 (3) 20 (3) 23 (3) 29/27 (5) 18,78 

15  21-06-96 M 1,72 51 0 5 (1) 18 (3) 23 (3) 28/25 (5) 17,24 

16  18-07-98 M 1,69 65 38 (2) 39 (4) 18 (3) 21 (2) 17/16 (2) 22,76 

17  13-01-99 F 1,52 44 45 (4) 25 (3) 14(5) 25 (3) 28/29 (4) 19,04 

18  04-01-98 F 1,51 47 27 (3) 27(4) 18 (5) 26 (4) 33/34 (5) 20,61 

19  08-05-98 F 1,71 65 27 (3) 15 (2) 6 (2) 36 (5) 31/31 (5) 22,23 

20  24-05-98 F 1,63 58 16 (2) 15 (2) 2 (1) 30 (5) 20/23 (2) 21,83 
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21  24-05-98 F 1,77 70 49 (5) 44 (5) 7 (3) 39 (5) 42/40 (5) 22,34 

22  05-03-98 M 1,73 60 46 (3) 56 (5) 17 (3) 27 (4) 17/15 (2) 20,05 

24  02-12-97 F 1,64 45 29 (3) 34 (5) 12 (4) 27 (4) 29/28 (4) 16,73 

25  22-04-95 M 1,80 77 30 (1) 21 (2) 34 (5) 26 (4) 34/32 (5) 23,77 

26  05-06-98 M 1,60 56 65 (4) 49 (5) 26 (4) 32 (5) 30/30 (5) 21,88 

 

 

Diagnóstico Teste do FinessGram 

Níveis Vaivém Abdominais 
Extensões 
de braços 

Extensões 
do tronco 

Senta e 
Alcança 

0 1 1 2 2 2 

1 1 2 3 0 0 

2 4 5 2 1 5 

3 9 4 8 5 1 

4 5 3 5 8 2 

5 4 9 4 8 14 

Total 24 24 24 24 24 



 

 
 

Conhecimentos 

Os conhecimentos foram avaliados através de questionamento feito aos alunos no decorrer das aulas e ao mesmo tempo foi realizado uma revisão dos 

aspetos mais fundamentais de cada matéria a abordar.  

Na segunda etapa irá ser avaliado os conhecimentos desenvolvidos nesta etapa e irão ser começados a ser trabalhados os conhecimentos definidos pelo 

DEF para o 9º ano. 
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Conclusões 
 

 Afim de controlar melhor a turma, o professor deve  marcar  logo desde o inícios as rotinas de organização e realizar as mesmas 

durante diversas vezes para uma melhor interiorização da turma e ser exigente no cumprimento das mesmas; 

 O professor deve realizar muitas vezes o feedback com o intuito de ajudar os alunos e perceber tambem até que ponto o aluno 

consegue evoluir mais rápido ou mais lento com a ajuda do professor;  

 As matérias identificadas como prioritárias para a turma são:  

 Badminton; 

 Ginástica de Aparelhos; 

 Voleibol; 

 Basquetebol; 

 Através dos resultados obtidos para a area da aptidão física verificou-se também que em relação às capacidades físicas 

desenvolvidas, existem alguns alunos que evidenciaram valores mais baixos, necessitando portanto de desenvolver um trabalho especifico nesta 

área. 

 Importa referir que os níveis prognosticados não são definitivos, podendo haver alterações, caso estas se justifiquem. 

 Realizada avaliação diagnostica e prognostica dos níveis a atingir por cada aluno em cada uma das matérias, é possível realizar o 

Plano Anual de Turma, que visa planear todo o ano letivo, desde as etapas, unidades de ensino e aulas da turma para a disciplina de Educação 

Física. 
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Introdução 

Este documento está inserido no âmbito do Estágio Pedagógico do 2º ano do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário. 

O objetivo deste documento é  tal como o seu nome indica, plano anual de turma, contenha todas as informações sobre a minha turma de 

lecionação. Essas informações vão desde a sua caraterização até aos objetivos que para cada aluno para este ano letivo. O documento serve assim 

como umas linhas orientadoras de todo o processo de ensino-aprendizagem que irá decorrer ao longo de todo o ano letivo. 

A elaboração deste plano surge depois de terminada a avaliação inicial, depois de realizado a recolha de informação e posteriormente o 

diagnóstico dos alunos para cada matéria.  

Assim, o documento irá apresentar uma breve caracterização da escola, da turma e dos espaços de prática, o nível inicial da turma por 

matérias, os objetivos pretendidos, o prognóstico dos alunos para cada área e o planeamento anual com as suas principais orientações e decisões. 

  



 

155 
 

Caraterização  

Escola 

A escola chama-se Escola Básica 2,3 D. Fernando II, que este ano letivo sofreu uma restruturação ao nível da organização escolar e 

passou a fazer parte do Agrupamento Monte da Lua. Este mega agrupamento é constituído por uma escola secundaria (sede), duas escolas 

básicas 2,3, dez escolas básicas 1 e 10 jardins de infância (tendo uma constituição de cerca de 3500 alunos e de 500 docentes). Este fator tem sido 

de extrema importância no decorrer do meu estágio pois tem implicações diretas no meu dia-a-dia na escola, principalmente na execução das 

ideias do núcleo de estágio (por existir ainda alguma confusão com as junções de todas as estruturas existentes anteriormente).  

 

Turma 

Leciono uma turma do 9º ano, constituída por 25 alunos, (12 raparigas e 13 rapazes), com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos. 

A turma apresenta um comportamento “não satisfatório” e dificulta ao máximo o trabalho do professor com os seus comportamentos desviantes. 

A turma é muito heterogénea quer em termos de aprendizagem, quer em termos de capacidades motoras, o que afeta diretamente o clima de aula 

e a gestão da mesma.  

A juntar a esta característica da turma, a mesma apresenta um aluno com graves comportamentos de indisciplina (aluno seguido pelo 

CPDJ), que perturba gravemente a gestão da aula e a dinâmica dos exercícios propostos (chegando por vezes a colocar em risco a segurança dos 

seus colegas).  

No que diz respeito ao empenho e ao esforço perante todas as tarefas propostas, a turma tem vindo a melhorar a sua capacidade de 

trabalho e neste momento começa a apresentar um empenho perto do satisfatório, havendo apenas alguns casos pontuais que estão devidamente 

assinalados, e que tenho vindo a tentar que haja uma mudança comportamental nesses alunos. 
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Recursos Humanos 

Docentes existentes na escola de E.F.:  

 

2º Ciclo 3 Professores 

3º Ciclo 
3 Professores 

3 Estagiários 

4 Auxiliares de Educação 

 

Durante este ano letivo serão inúmeras as pessoas que terei contacto na escola, contudo é importante referir aquelas que a importância será 

decisiva para o meu estágio. Assim:  

 Professor estagiário Pedro Coelho; 

 Professor estagiário João Santos; 

 Orientadora da escola: Prof. Ana Severo; 

 Orientador da FMH: Prof. Acácio Gonçalves; 

 Alunos da turma 9º C; 

 Alunos do desporto escolar (núcleo de ténis de mesa); 

 Coordenador do Grupo de E.F.; 

 Professor coordenador do desporto escolar; 

 Professora Responsável pelo núcleo de Ténis de Mesa –;  
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 Diretora de turma do 9º C ; 

 

Recursos Espaciais 
 

A escola oferece quatro espaços de prática que permitem o funcionamento de quatro turmas em cada bloco de aulas de 90min e ainda uma 

sala teórica. Desta forma, duas turmas têm aula nos espaços interiores (pavilhão e ginásio) e as duas turmas restantes utilizam os espaços 

exteriores (identificados como exteriores 1 e exterior 2).  

Apresentação dos Espaços 

  

Exterior 2 Ginásio 
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Pavilhão Exterior 1 

      

Limitações dos espaços 

Espaços Exteriores 

Os espaços exteriores apresentam muito pouca polivalência, o que dificulta a execução do planeamento anual. Nos espaços exteriores é 

possível a lecionação do voleibol através da utilização de dois espaços anexos aos campos de andebol mas esta prática é adaptada, ou seja os 

espaços apresentam dimensões reduzidas e inexistência de uma rede ( esta é simulada por uma corda). A prática da matéria de basquetebol 

também é limitada pela inexistência de tabelas em todos os postes existentes, existindo apenas duas tabelas, que apresentam um grau de 

degradação elevado, e que encontram e lados opostos do espaço.  

Nestes espaços não é possível a lecionação de qualquer matéria da ginástica, de dança e badminton por inexistência de material necessário 

à prática das mesmas.   

Espaços interiores 

O pavilhão é o espaço que apresenta maior polivalência, quer isto dizer, que é possível lecionar todas as matérias definidas pela escola. O 

ponto menos positivo encontrado neste espaço é o facto de o mesmo ter umas dimensões mínimas de um campo de andebol.  
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 O Ginásio apresenta uma polivalência muito reduzida. No mesmo é possível lecionar todas as matérias da ginástica, existentes na escola, 

e dança. Neste espaço não é possível lecionar nenhuma matéria dos jogos desportivos coletivos e das raquetes (badminton). 

Nos dois espaços interiores também não é possível a lecionação de patinagem por não existirem materiais necessários para a pratica da 

mesma nestes espaços.  

 

Rotação dos espaços 

Os espaços de Educação Física são utilizados através de um “Roulement”         (pavilhão/ exterior 1 / ginásio / exterior 2) que é realizado 

semanalmente, intercalando um espaço interior com um exterior. Cada um destes espaços poderá proporcionar a prática de aulas politemáticas.  

Rotação: Exterior 1 » Ginásio » Exterior 2 » Pavilhão 

 Recursos Materiais 

 

Como já foi referido anteriormente, a escola apresenta algumas carências ao nível dos materiais que limitam também a pratica de algumas 

matérias. As matérias mais afetadas são a patinagem (apenas existem patins para os espaços exteriores e em numero reduzido), a ginástica (sem 

qualquer tipo de material para os espaços exteriores) e o basquetebol (tabelas em condições apenas no pavilhão). 

Recursos Temporais 

No plano anual de turma é fundamental a marcação de datas que orientam todo o ano letivo. As tabelas seguintes mostram o calendário 

escolar, as interrupções e o número de aulas e tempo total: 
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Calendário Escolar 

Inicio das aulas 14 de Setembro 

Fim do 1º Período 14 de Dezembro 

Inicio 2º Período 3 de Janeiro 

Fim do 2º Período 15 de Março 

Inicio do 3º Período 2 de Abril 

Fim das aulas 7 de Junho 

 

 

 

 

 

Ano e Turma 9º C 

Nº de semanas letivas por período 

1º P. 2º P. 3º P. 

13 10 10 

Tempo de lecionação/aula 45 Minutos + 90 Minutos 

Tempo de lecionação Total 4455 Minutos 

Interrupções 
17 de Dezembro de 2012 a 2 de Janeiro de 2013 

11 a 13 de Fevereiro de 2013 

18 de Março a 01 de Abril de 2012 
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Horário 
3ª Feira: 15:05h – 15:50h 

5ª Feira: 11:40h – 13:10h 
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Calendarização Anual 

A tabela seguinte mostra as etapas e unidades de ensino, bem como as datas previstas para o início e término das mesmas. Encontra-se 

ainda o número de aulas e espaços onde decorreram as unidades de ensino.  

Organização Geral do Plano Anual 

 

Organização Espaços ao longo do ano 

 

Organização Espaços por etapa 

 

Etapa

U.E.

Espaço G E2 P E1 G E2 P E1 G E2 P E1 G E2 P E1 G E2 P E1 G E2 P E1 G E2 P E1 G E2 P E1 G E2

Data/semana 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 2 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10

Mês

Periodo

Planeamento Anual

7 8

1 32

Setembro Outubro Janeiro Fevereiro

1 2 3 4 5 6

Março Maio JunhoNovembro Dezembro Abril

1º 2º 3º

405 405 270 405405 405 405 405 270540 405

6699

Ginásio Exterior 2 Pavilhão Exterior 1

12 9 9 9

270

1º PeriodoPeriodo

Tabela de Espaços - Periodo

2º Periodo 3º Periodo

4,5 4,5

9699

Exterior 2 Pavilhão Exterior 1Ginásio Exterior 2 Pavilhão Exterior 1 GinásioEspaço

NºAulas

Tempo (m)

6,75 6,75 4,5 6,75Tempo (h) 9 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75

Tabela de Espaços - Etapa

9 6 6

270 270 135 135 675 540 540 675 270 405 270 270

15 12 12 15 6

2ª Etapa 3ª Etapa

Ginásio Pavilhão Exterior 1

Etapa

Espaço

NºAulas

Tempo (m)

1ª Etapa

6 6 3 3

Exterior 2 Pavilhão Exterior 1 Ginásio Exterior 2 Pavilhão Exterior 1 Ginásio Exterior 2

Tempo (h) 4,5 4,5 2,25 2,25 11,25 9 9 11,25 4,5 6,75 4,5 4,5
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Planeamento e Principais Decisões 

Etapas e Unidades de Ensino 

 

A primeira etapa do ano letivo foi a avaliação inicial que como diz o PNEF, consiste em determinar as aptidões e dificuldades dos alunos 

nas diferentes matérias do respetivo ano de curso. Não se pode dissociar que a turma é do 9º ano escolaridade, e como também se pode ler nos 

PNEF, “o 9.º ano será dedicado à revisão das matérias, aperfeiçoamento e/ou recuperação dos alunos, tendo por referência a realização 

equilibrada e completa do conjunto de competências previstas para o 3.º ciclo. “ 

Após a avaliação inicial é importante a definição das etapas, identificar as prioridades e formas de organização de acordo com os 

objetivos do plano plurianual da escola, que contará cada uma delas com unidades de ensino. Assim, este ano letivo será dividido em três etapas: 

 Avaliação Inicial – onde se irá abordar todas as matérias a lecionar durante o ano para identificar o nível de cada aluno em cada 

matéria e prognosticar o nível em que o mesmo poderá atingir. 

 Aprendizagem e Desenvolvimento – onde se procederá ao trabalho intensivo de todas as matérias, dando prioridade as matérias 

que os alunos tenham mais dificuldades (matérias prioritárias); 

 Revisão e Consolidação – onde se processará a uma revisão das matérias do ano letivo, oportunidades acrescentadas de 

recuperação aos alunos com dificuldades mais significativas de forma a atingir os objetivos do final do ano/ciclo.  

Em relação às unidades de ensino, conjunto de aulas com objetivos e estrutura organizativa semelhante, estão previstas no planeamento 

várias tendo em vista os objetivos definidos para a etapa e os aspetos considerados críticos nas aprendizagens dos alunos. O PNEF acrescenta que 

devem ser operacionalizadas as estratégias de formação de grupos mais adequada, as atividades de aprendizagem que serão propostas aos alunos 

e os momentos de recolha de informações necessárias ao ajustamento do processo. 
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Avaliação Formativa 

 

A Avaliação Formativa é a principal reguladora e orientadora do processo ensino-aprendizagem, na medida que a informação extraída 

através deste processo avaliativo permite verificar o grau de cumprimento dos objetivos previamente definidos e reformula-los/adaptá-los de 

forma a ir de encontro às necessidades dos alunos. È fundamental o envolvimento de todas as partes do processo de aprendizagem, desta forma 

torna-se essencial que os alunos sejam conhecedores dos objetivos intermédios e terminais, consciencializando-os para o processo de ensino. 

No seguimento das ideias apresentadas em cima, apresentarei a cada aluno o nível de diagnóstico observado na avaliação inicial. Para que 

os alunos consigam ainda mais estar dentro do processo, no inicio de cada unidade de ensino entregarei uma folha a cada aluno com os objetivos 

intermédios da unidade de ensino anterior e deverão ser capazes de se autoavaliar. Após esta autoavaliação, na mesma folha, eu irei avaliar os 

alunos em cada parâmetro e posteriormente os alunos terão de entregar essa folha aos seus encarregados de educação para os mesmos terem 

conhecimento.  

Irei retirar ainda pequenas anotações sobre cada aluno ao longo das aulas, nas folhas de registo com os critérios de êxito de cada matéria, 

para sustentar a avaliação sumativa e a avaliação ser um processo continuo com diferentes elementos de avaliação em diversos momentos do ano.    

Para mim enquanto professor, ajudará a sistematizar os processos de ensino e as respetivas situações práticas/exercícios que melhor se 

adequam ao trabalho e desenvolvimento das competências. A avaliação formativa torna-se deste modo, indispensável na adaptação e 

reorganização do planeamento. 

 

Avaliação Sumativa 
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A Avaliação Sumativa decorrerá antes do final de cada um dos períodos letivo ou até mesmo no final de uma unidade de ensino se assim 

for necessário, e deverá obedecer aos critérios de avaliação do Departamento de Educação Física (DEF). 

Nos momentos de avaliação sumativa serão avaliadas as competências de cada aluno, e o trabalho desenvolvido até ao momento para as 

desenvolver, de forma a colocar em prática o carácter contínuo da avaliação e não só a sua prestação final no momento avaliativo.  

Como a aprendizagem é um processo contínuo e progressivo poderá haver necessidade de recorrer às avaliações formativas para sustentar 

a avaliação sumativa e assim conseguir que a classificação dos alunos possa ser justa.  

 

Estratégias de Ensino 

 

Nas estratégias de ensino é indissociável o papel que os estilos de ensino têm na organização de um planeamento e na aprendizagem dos 

alunos. Cada ato do professor é resultado de uma decisão prévia, sendo estas uma relação entre o professor e o aluno. Os estilos de ensino 

podem-se dividir em dois grandes grupos: centrados no professor e centrados no aluno e ainda centrados na produção ou reprodução. Assim, 

podemos enumerar 11 estilos de ensino diferentes: 

 Comando: O propósito deste estilo é o promover uma aprendizagem exata das tarefas, num curto período de tempo, sendo 

todas as decisões tomadas pelo professor. Papel do Professor: decide sobre os conteúdos; realiza todas as decisões da fase de impacto; 

fornece FB ao aluno acerca do seu papel e da aprendizagem realizada. Papel do Aluno: Seguir as ordens do professor e desempenhar a 

tarefa quando e como descrita. 
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 Ensino por Tarefa: O propósito deste estilo é dar ao aluno tempo para trabalhar individualmente e possibilitar ao 

professor o fornecimento de FB individualizado. Papel do Professor: realizar a tarefa; decidir sobre: ordem das tarefas, tempos, ritmos, 

intervalo, postura, aparência, questões iniciais. Papel do Aluno: Manter-se disponível para responder às questões dos alunos; recolher 

informação acerca do desempenho dos alunos e dar FB individualizado. 

 Ensino Recíproco: O propósito deste estilo de ensino é o trabalho do aluno com um parceiro e fornecer FB ao parceiro, de 

acordo com critérios preparados pelo professor. Papel do Professor: controla os observadores; dá FB aos observadores; responde a 

questões dos observadores. Papel do Aluno: seleciona os papéis de executante e de observador; o executante desempenha a tarefa; o 

observador compara o desempenho do colega com os critérios e dá FB. 

 Ensino com Autoavaliação: O propósito deste estilo de ensino é que o aluno aprenda a realizar uma tarefa e verifique o 

seu próprio trabalho. Papel do Professor: preparar os conteúdos e os critérios; responder às questões dos alunos; estabelecer comunicação 

com o aluno; dar FB no final. Papel do Aluno: desempenhar a tarefa; realizar as decisões do ensino por tarefa; verificar a sua própria 

performance. 

 Ensino Inclusivo: O propósito deste estilo de ensino é que o aluno aprende a selecionar um nível ou tarefa que é capaz de 

desempenhar e verificar o seu próprio trabalho. Papel do Professor: preparar as tarefas, os níveis e os critérios para cada nível; responder 

às questões dos alunos. Papel do Aluno: Realiza as decisões do ensino por tarefa; examina os diferentes níveis da tarefa; selecciona o 

nível apropriado para si; desempenha a tarefa; compara o seu desempenho com os critérios preparados pelo professor; questiona o 

professor para o esclarecimento de dúvidas. 

 Descoberta Guiada: O propósito deste estilo de ensino é de fazer o aluno descobrir um conceito, respondendo a uma 

sequência de questões lançadas pelo professor. Papel do Professor: desenhar uma sequência de questões orientadas para pequenas 
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descobertas; apresentar as questões de forma sequenciada; dar FB periódicos e reconhecer a descoberta do conceito pelo aluno. Papel do 

Aluno: ouvir as questões ou pistas lançadas pelo professor; descobrir a resposta para cada questão na sequência e a resposta final. 

 Ensino Convergente: O propósito deste estilo de ensino é o de promover a descoberta, pelo aluno, de uma solução para 

um problema, para clarificar um assunto, ou chega a uma conclusão empregando procedimentos lógicos. Papel do Professor: apresentar o 

problema ou situação a resolver; acompanhar o processo de pensamento; dar FB ou pistas sem indicar a solução. Papel do Aluno: 

examinar o problema ou situação; desenvolver um procedimento para o solucionar ou chegar a uma conclusão; verificar o processo e a 

solução de acordo com critérios apropriados. 

 Ensino Divergente: O propósito deste estilo de ensino é o de levar o aluno a descobrir e a produzir várias respostas para 

uma questão. Papel do Professor: definir a questão a colocar; aceitar as respostas; servir de fonte de verificação para algumas tarefas de 

igual conteúdo. Papel do Aluno: realizar as decisões do ensino por tarefa; produzir diversas respostas para uma única questão; aferir a 

validade das respostas; verificar as respostas em relação a outras tarefas relacionadas. 

 Programa Individual: O propósito deste estilo de ensino é o de levar o aluno a desenhar, desenvolver e desempenhar uma 

série de atividades organizadas num programa pessoal. Papel do Professor: selecionar uma área geral a partir da qual o aluno escolhe o 

tópico a estudar; acompanhar o progresso do aluno. Papel do Aluno: seleccionar o foco do seu estudo; identificar questões apropriadas; 

organizar as questões, as tarefas e desenhar um programa pessoal; verificar os procedimentos de acordo com critérios intrínsecos à 

matéria em estudo. 

Observação: A introdução de estilos de ensino na aula está dependente dos objetivos da etapa e da unidade de ensino. Na primeira etapa 

do planeamento, na lecionação das aulas, os estilos de ensino utilizados foram os de comando e tarefa. É esperado da minha parte que os alunos 

consigam no final do ano atingir níveis de desenvolvimento e autonomia de modo a poder adotar por estilos de ensino divergentes.  
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169 
 

Objetivos de cada Etapa 

 

1ª Etapa – Avaliação Inicial 
 

 Diagnosticar o nível dos alunos nas diferentes matérias tendo como referência os objectivos pretendidos pela área disciplinar 

estabelecidos no plano plurianual da escola, para posteriormente, prognosticar, objectivos intermédios e terminais; 

 Identificar alunos críticos e com um grande nível motor, para possíveis agentes de ensino e que necessitem de medidas especiais 

de aprendizagem; 

 Conhecer a turma e criar rotinas e um clima relacional favorável às aprendizagens através de dinâmicas de grupo; 

  Criação de grupos de níveis, fundamentais no futuro para assegurar o processo de ensino e corresponder às necessidades de cada 

aluno; 

 Aptidão física – resistência aeróbia; 

 Inicio da abordagem na área dos conhecimentos, em articulação com a aptidão física; 

 Tipo de avaliação utilizada: Avaliação Diagnóstica e Prognóstica; 
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2ª Etapa – Aprendizagem e Desenvolvimento 
 

 Consolidar as habilidades motoras adquiridas na etapa anterior e desenvolvê-las em situações didácticas mais próximas do jogo 

formal; 

 Desenvolver as matérias prioritárias com maior urgência e número de aulas; 

 Reajustar, se necessário, objectivos e grupos de níveis para a etapa seguinte; 

 Aplicação dos testes do Fitnessgram; 

 Continuação do trabalho de aptidão física – resistência aeróbia 

 Desenvolvimento da força muscular; 

 Área dos conhecimentos: Desenvolvimento das capacidades motoras fundamentais; Conhecimento dos princípios de treino; 

 

3ª Etapa – Revisão e consolidação 
 

 Revisão e consolidação das matérias abordadas, com ênfase naquelas onde os alunos apresentam maiores dificuldades; 

 Continuação do trabalho de aptidão física – resistência aeróbia e força muscular; 

 Desenvolvimento da flexibilidade: Dinâmica e estática; Ativa e passiva. 

 Área dos conhecimentos: - Aptidão física e saúde e os fatores essenciais para uma vida saudável. 
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Níveis dos alunos  

A primeira etapa do planeamento do ano letivo consistiu na avaliação inicial do nível dos alunos em cada matéria presente no plano 

plurianual da escola. Assim, de seguida será apresentado um quadro com a avaliação inicial dos alunos e uma apreciação dos alunos por matéria 

com base na avaliação inicial, mais especificamente, os alunos serão agrupados pelos níveis diagnosticados. Será também elaborada uma 

apreciação qualitativa para cada matéria em relação ao nível em que a turma se encontra. 
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Avaliação Diagnóstico e Prognostico 

Avaliação Diagnóstico e Prognostico 

Nº 
Matérias Andebol Basquetebol Futebol Voleibol G. Solo 

G. 

Aparelhos 
Atletismo Badminton Patinagem 

Nome D P D P D P D P D P D P D P D P D P 

1  PI PE  PI I  PI I  PI PE  E PA  PE E  I E  PI PE      

2  I  E E  PA PA  PA E PA  I  E PI PE PE E PI PE     

3  PI  PE PI I I PE  I  E PE  E PI PE  PI E PI PE      

4  PI  I PI I  NI I  PI I PI  PE PI I PI E PI PE      

5  PI  PE PI I  PI PE  PI I  PE  E I  E  I E PI PE      

6  PI  I PI I  PI PE  PI I  I  E PI E PE E PI PE      

7  I  E I E  E PA  PE E  I E  I  E  PE E PI PE      

8  PE  PA E PA  PA PA  E PA  PE  PA PE E  PE E PE E     

9  NI I  PI I  PI E  PI I  PE  PA PI  PE I E PI PE      

11  PE E E PA  PA PA  E PA PI  E PI PE  PE E PE E     

12  NI I  PI I  PI PE  NI I  PI  I NI I  PI E PI PE      

13  I E  PE PA  PA PA E PA  PI  PE PI  PE PE E PI PE     

14  PE PA  E PA  PA PA  E PA  I  E PE  E PE E PE  E     

15  I  E I PE  I E E PE  PE  PA PE  E PE E PI PE     

16  PI  PE I E  PE E  PI I  PI  PE NI I  I E PI PE     

17  PI  E PI I  I E  PI I  PE  E PI  PE  I E PI PE     

18  PI PE  PI I  PI PE  PI I  PE  E PI PE I E PI PE     

19  PI I PI I  PI I  PI I  PI  I NI I  I E PI PE     

20  NI I  PI I  PI I  PI I  PI  I NI I  PI E PI PE     

21  PI E PE E  I E  PE E  PI  I I E  PE E PI PE     

23  I PA  PE PA  PA PA  PE PA  I  E PI E  PE E PI PE      

24  PI I  PI I  I E  PI I  I  E PI E  PE E PI PE     

25  PE PA  E PA  PA PA  E PA  I  E PI E  PE E PI PE      

26  PE PA E PA  PA PA  E PA  PE  PA PE E  PE E PE E     

Níveis da Escola E E PA E E E E E E 

Níveis PNEF E PA PA PA PA E+PA PA E E 
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Matérias Prioritárias 

Após a realização da avaliação inicial e a identificação do nível dos alunos em todas as matérias foi possível identificar as matérias prioritárias a 

desenvolver pela turma. A definição das matérias prioritárias serve como uma linha orientadora para o planeamento da 2ª Etapa – Aprendizagem e 

Desenvolvimento e para elaboração das unidades de ensino que constituem a etapa referida anteriormente. Ao serem identificadas estas matérias, todo o 

planeamento da segunda etapa, terá maior foco nestas mesmas matérias por ser aquelas em que existem um maior numero de alunos distante do objetivo 

proposto para o final do ano / ciclo.  

Matérias prioritárias da turma 

 Badminton; 

 Ginástica de Aparelhos; 

 Voleibol; 

 Basquetebol; 

 Andebol; 
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Definição de objetivos por grupos homogéneos 

Desportos Coletivos: 

Andebol 

A - Grupo - Apto Objetivos a Consolidar Objetivo Final do Ano/Ciclo Objetivos PNEF 

  

Nível Introdutório: 

C/ Bola 

Remate em salto 

Passa a bola ofensivamente; 

S/ Bola 

Atitude defensiva 

GR 

Enquadramento com a bola 

Nível Parte do Elementar: 

C/ Bola 

Procura vantagem numérica ou 

posicional 

Remata em salto (fintas e mudanças 

de direcção) 

Desmarcação (amplitude e 

profundidade) 

Ultrapassa o adversário 

GR 

Enquadramento constante com a bola 

Inicia o contra-ataque 
Nível Elementar 

B - Grupo + Apto Nível Parte do Elementar: 

C/ Bola 

Procura vantagem numérica ou 

posicional 

Remata em salto (fintas e mudanças de 

direcção) 

Desmarcação (amplitude e 

profundidade) 

Ultrapassa o adversário 

GR 

Enquadramento constante com a bola 

Inicia o contra-ataque 

Nível Elementar: 

S/Bola 

Marcação individual 

Marcação de vigilância 

Marcação de controlo 

  

Basquetebol 

A - Grupo - Apto Objectivo Final Objetivos PNEF 

  
Nível Introdutório: 

C/ Bola 

Lançamento ao cesto 
Nível Parte Avançado 
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Passa a bola ofensivamente 

Drible de progressão 

Enquadra-se ofensivamente 

S/ Bola 

Atitude defensiva 

Tenta interceptar a bola 

B - Grupo + Apto Nível Elementar: 

C/Bola 

Progressão em drible pelo corredor central 

Desmarcação 

Lançamento na passada 

Ultrapassar o adversário (com ou sem bola) 

Passe e corte/equilíbrio ofensivo 

Aclaramento 

Ressalto ofensivo 

Atitude defensiva 

S/Bola 

Marcação individual 

Ressalto defensivo 

  

Voleibol 

A - Grupo - Apto Objetivos a Consolidar Objetivo Final do Ano/Ciclo Objetivos PNEF 

  

Nível Introdutório: 

Serviço por baixo 

Recepção do serviço 

P.B.F. 

Nível Parte do Elementar: 

Serviço por baixo 

Recepção do serviço 

Finaliza após 2º toque 

Defesa 

Nível Parte Avançado 

B - Grupo + Apto Nível Elementar: 

Serviço por cima 

Posicionamento após a recepção do 

serviço 

Remate em apoio 

Defesa 

Nível Parte do Avançado: 

Recepção do serviço em manchete 

Permite a continuidade das acções 

ofensivas 

Remate 

Situação de passador 

Finalização 

Protecção ao ataque 
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Executa bloco Individual 

Protecção ao bloco 

Comunicação 

Futebol 

A - Grupo - Apto Objetivos a Consolidar Objetivo Final do Ano/Ciclo Objetivos PNEF 

  

Parte do nível Introdutório: 

C/Bola 

Recepção 

Remata 

Passa a bola  

Conduz a bola 

Desmarca-se  

Aclara 

S/ Bola 

Marca o adversário(HxH) 

GR 

Enquadra-se 

Passa a jogador desmarcado 

Nível Elementar: 

C/ Bola 

Passa a bola ofensivamente 

Conduz a bola (controlo da bola) 

Desmarca-se ofensivamente 

Aclara o espaço de penetração 

S/ Bola 

Atitude defensiva 

Nível Parte Avançado 

B - Grupo + Apto Nível Elementar: 

C/ Bola 

Passa a bola ofensivamente 

Conduz a bola (controlo da bola) 

Desmarca-se ofensivamente 

Aclara o espaço de penetração 

S/ Bola 

Atitude defensiva 

Parte do nível Avançado: 

C/ Bola 

Penetra 

Remata 

Passe (rasteiro e por alto) 

Desmarca-se no mesmo corredor e na 

diagonal 

Devolve a bola (tabelinha) 

S/ Bola 

Pressiona 

Superioridade numérica defensiva 

Fechar linhas de passe 

Dobras 

Ajusta posição defensiva 

(compensação) 
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Desportos Individuais: 

Atletismo 

A - Grupo - Apto Objetivos a Consolidar Objetivo Final do Ano/Ciclo Objetivos PNEF 

  

Nível Introdutório: 

Velocidade (40m) 

Salto em altura (tesoura) 

Lançamento da Bola 

 

Conclusão do Nível Introdutório 

Estafetas 

Lançamento do peso 

Nível Elementar:  

Velocidade (40m a 60m) (terço 

anterior do pé+ inclinação) 

Estafetas (transmissão sem olhar) 

Barreiras (transposição) 

Salto em altura (Fosbury Flop) 

Lançamento do peso 

Nível Parte Avançado B - Grupo + Apto 

  

Badminton 

A - Grupo - Apto Objetivos a Consolidar Objetivo Final do Ano/Ciclo Objetivos PNEF 

  
Nível Introdutório: 

Posição base 

Deslocamentos 

Tipos de Pega 

Clear 

Lob 

Nível Elementar: 

Serviço curto 

Clear 

Lob 

Remate 

Drive 

Amorti 

Nível Elementar B - Grupo + Apto 

  

Ginástica de Solo 

A - Grupo - Apto Objetivos a Consolidar Objetivo Final do Ano/Ciclo Objetivos PNEF 

 

Nível Introdutório: 

Cambalhota à frente 

Cambalhota à frente saltada 

Cambalhota à retaguarda 

Pino de Cabeça (com ajuda) 

Avião (tronco paralelo ao solo) 

Ponte (ombros atrás das mãos) 

Nível Elementar: 

Cambalhota à frente com as pernas 

afastadas 

Cambalhota à frente saltada (corpo 

estendido em voo) 

Cambalhota à retaguarda 

Pino de braços 

Roda 

Avião 

Posições de flexibilidade 

Saltos, voltas e afundos 

Nível Parte Avançado 

B - Grupo Intermédio Nível Introdutório: Nível Elementar: 
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  Cambalhota à frente 

Cambalhota à frente saltada 

Cambalhota à retaguarda 

Pino de Cabeça (com ajuda) 

Avião (tronco paralelo ao solo) 

Ponte (ombros atrás das mãos) 

Cambalhota à frente com as pernas 

afastadas 

Cambalhota à frente saltada (corpo 

estendido em voo) 

Cambalhota à retaguarda 

Pino de braços 

Roda 

Avião 

Posições de flexibilidade 

Saltos, voltas e afundos 

 

Parte do nível Avançado: 

Rodada 

Posições de equilíbrio 

Posições de flexibilidade 

C - Grupo + Apto Nível Elementar: 

Cambalhota à frente com as pernas 

afastadas 

Cambalhota à frente saltada (corpo 

estendido em voo) 

Cambalhota à retaguarda 

Pino de braços 

Roda 

Avião 

Posições de flexibilidade 

Saltos, voltas e afundos 

Parte do nível Avançado: 

Rodada 

Cambalhota à retaguarda com 

passagem por pino 

 Salto de mãos à frente  

Posições de equilíbrio 

Posições de flexibilidade 

Posições de força 

Saltos, voltas e afundos 

 

Ginástica de Aparelhos 

A - Grupo - Apto Objetivo Final do Ano/Ciclo Objetivos PNEF 

 

 

 

Nível Introdutório: 

Plinto 

Cambalhota à frente (longitudinal) 

Mini - Trampolim 

Extensão 

Engrupado 

Nível Elementar 
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Meia Pirueta vertical 

Trave 

Marcha frente/atrás 

Marcha na ponta dos pés frente/atrás 

Meia volta  

Salto a pés juntos com flexão de pernas 

Barra Fixa 

Balanço à frente e atrás 

Rolamento à frente 

B - Grupo Intermédio Nível Elementar: 

Plinto 

Salto ao eixo (transversal) 

Salto entre mãos (transversal) 

Mini - Trampolim 

Pirueta 

Carpa pernas afastadas 

Trave 

Entrada a um pé 

Marcha na ponta dos pés 

Meia volta com balanço m.i. 

Avião 

Salto em extensão com meia pirueta 

Barra Fixa 

Subida de frente 

Meia volta em apoio  

Rolamento à frente 

Saída de frente 

 

C - Grupo + Apto Nível Avançado: 

Plinto 

Roda (transversal) 

Salto entre-mãos (longitudinal) 

Mini - Trampolim 

¾ Mortal à frente engrupado 

¼ Mortal à retaguarda 
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Trave 

Entrada de eixo 

Volta 

Saltos 

Cambalhota à frente com saída de pernas afastadas 

Saída em rodada 

Barra Fixa 

Passagem de uma perna por cima e para a frente da barra, seguida de sarilho à 

frente 

Meia volta partindo de apoio facial 

Rolamento à frente com pernas estendidas 
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Aptidão Física 

Resultados 

Nº Nome do Aluno Idade D. N. Sexo Estatura Peso 

Aptidão 
Aeróbia 

Aptidão Muscular 
Composição 

Corporal 

Vaivém Abdominais 
Extensões 
de braços 

Extensões 
do tronco 

Senta e 
Alcança 

IMC 

1  14 12-04-98 F 1,58 43 33 (4) 48 (5) 26 (5) 35 (5) 43/42 (5) 17,22 

2  15 09-03-97 M 1,72 52 97 (5) 25 (3) 20 (3) 27 (4) 24/26 (5) 17,58 

3  14 09-06-98 F 1,70 55 25 (3) 0 7 (3) 29 (4) 33/32 (5) 19,03 
4  15 12-10-96 F 1,55 52 21 (2) 22 (3) 2 (1) 27 (4) 27/23 (2) 21,64 
5  14 15-04-98 F 1,58 46 38 (4) 30 (4) 10 (3) 23 (3) 23/17 (2) 18,43 

6  14 20-06-98 M 1,75 60 50 (3) 47 (5) 15 (4)  25 (3) 25/28 (5) 19,59 
7  14 03-06-98 M 1,84 69 54 (3) 50 (5) 0 33 (5) 25/19 (3) 20,38 

8  14 30-05-98 M 1,63 55 56 (3) 62 (5) 8 (2) 35 (5) 31/31 (5) 20,70 
9  14 11-03-98 F 1,60 54 33 (3) 42 (5) 11 (4) 26 (4) 32/31 (5) 21,09 

11  15 02-01-96 M 1,72 69 100 (5) 20 (2) 29 (4) 0 0 23,32 
12  14 01-04-98 M 1,72 63 23 (2) 10 (1) 0 0 0 21,30 

13  14 13-02-98 M 1,73 46 55 (4) 13 (2) 6 (1) 34 (5) 31/31 (5) 15,37 
14  15 31-12-96 M 1,68 53 94 (5) 35 (3)  20 (3) 23 (3) 29/27 (5) 18,78 
15  16 21-06-96 M 1,72 51 0 5 (1) 18 (3) 23 (3)  28/25 (5) 17,24 

16  14 18-07-98 M 1,69 65 38 (2) 39 (4) 18 (3) 21 (2) 17/16 (2) 22,76 
17  13 13-01-99 F 1,52 44 45 (4) 25 (3) 14(5) 25 (3) 28/29 (4) 19,04 

18  14 04-01-98 F 1,51 47 27 (3) 27(4) 18 (5) 26 (4) 33/34 (5) 20,61 

19  14 08-05-98 F 1,71 65 27 (3) 15 (2) 6 (2)  36 (5) 31/31 (5) 22,23 
20  14 24-05-98 F 1,63 58 16 (2) 15 (2)  2 (1) 30 (5) 20/23 (2) 21,83 

21  14 24-05-98 F 1,77 70 49 (5) 44 (5) 7 (3) 39 (5) 42/40 (5) 22,34 

22  14 05-03-98 M 1,73 60 46 (3) 56 (5) 17 (3) 27 (4) 17/15 (2) 20,05 
24  14 02-12-97 F 1,64 45 29 (3) 34 (5) 12 (4) 27 (4) 29/28 (4) 16,73 
25  17 22-04-95 M 1,80 77 30 (1) 21 (2)  34 (5) 26 (4) 34/32 (5) 23,77 

26  14 05-06-98 M 1,60 56 65 (4) 49 (5) 26 (4) 32 (5) 30/30 (5) 21,88 
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Testes prioritários 

O primeiro objetivo para a área da Aptidão Física é que todos os alunos no final do ano consigam estar na Zona Saudável do Fitnessgram. Sendo este 

um objetivo muito ambicioso para o número de horas de lecionação que a turma vai ter, para a melhoria da condição física dos alunos, cada aluno vai ter o 

objetivo de melhorar em um ou dois testes do Fitnessgram que estejam negativos ou que seja o que tem piores resultados.  

Nº Nome do Aluno Teste a Melhorar 

1  Extensões de Braços 

2  Abdominais e Extensões de Braços 

3  Abdominais e Extensões de Braços 

4  Extensões de braços e flexibilidade 

5  Flexibilidade e Extensões de braços 

6  Flexibilidade do tronco 

7  Extensões de Braços e Flexibilidade 

8  Extensões de Braços 

9  Extensões de Braços e flexibilidade do tronco 

11  Abdominais e Flexibilidade 

12  Extensões de braços e flexibilidade 

13  Extensões de Braços e Abdominais 

14  Extensões de Braços e Abdominais 
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15  Extensões de Braços e Abdominais 

16  Flexibilidade M.I. e Tronco 

17  Abdominais e Extensão do tronco 

18  Abdominais e Extensão do tronco 

19  Extensões de Braços e Abdominais 

20  Extensões de Braços e Abdominais 

21  Extensões de Braços e Abdominais 

22  Flexibilidade  

24  Extensões de Braços e Flexibilidade 

25  Abdominais e Flexibilidade do tronco 

26  Extensões de Braços 
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Conhecimentos 

Programa do 9º Ano 

Conhecimentos do 1º período: Relaciona aptidão física e saúde e identifica os factores associados a um estilo de vida saudável, (desenvolvimento 

das capacidades motoras, composição corporal, alimentação, repouso, higiene, afectividade e qualidade do meio ambiente). 

Factores associados a um estilo de vida saudável:  

O desenvolvimento das diferentes capacidades físicas provoca melhorias na aptidão física, contribuindo desta forma para um estilo de 

vida saudável. De seguida iremos abordar as quais as adaptações que ocorrem no organismo quando desenvolvemos uma determinada capacidade 

motora. 

Desenvolvimento das capacidades motoras  

Resistência 

5. Células musculares 

- Aumento das reservas de energia; 

- Melhoria da capacidade de realizar trabalho; 

- Melhoria da qualidade do metabolismo; 

6. Coração 

- Aumento das cavidades do coração; 

- Hipertrofia do músculo cardíaco; 
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- Economia do trabalho cardíaco – diminuição da frequência cardíaca; 

- Aumento da capacidade de transporte; 

7. Sanguíneas 

- Aumento da quantidade de sangue de 5 para 6 litros; 

- Aumento do número total de glóbulos vermelhos (melhoria de transporte de O2);  

- Optimização da capacidade de transporte de O2 (melhor regulação da temperatura e da capacidade de recuperação); 

8. Vasos sanguíneos 

- Aumento dos capilares; 

- Aumento da superfície de trocas gasosas; 

- Optimização da utilização do O2; 

- Optimização da distribuição de sangue; 

- Maior irrigação da musculatura activa; 

Força 

2. Músculo articular 

- Melhoria e manutenção de uma postura correcta; 

- Maior velocidade e precisão na realização de um movimento; 
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Composição corporal  

A composição corporal baseia-se na relação entre a massa gorda e massa magra (parâmetros antropométricos).  

Uma das condições para termos uma boa aptidão física é possuirmos uma composição corporal adequada porque o excesso de gordura 

dificulta os processos metabólicos no cumprimento de uma qualquer tarefa. 

A prática regular de actividade física assume uma importância fundamental para a aquisição de uma composição corporal ideal (valores 

mínimos de massa gorda) contribuindo para a obtenção de um estilo de vida saudável. 

Alimentação 

De forma a possuirmos um estilo de vida saudável devemos efectuar uma alimentação racional, garantindo um equilíbrio na qualidade e 

na quantidade, variedade, exequibilidade, número de refeições adequadas e cumprimento dos horários e compreensão das excepções. O nosso 

organismo é constituído por um conjunto de elementos químicos que nas proporções adequadas promovem o seu bom desenvolvimento, 

manutenção e aproveitamento. 

Desta forma devemos: 

 Efectuar cerca de cinco a seis refeições por dia, em que o pequeno-almoço constitui a principal refeição devendo ser rico e 

diversificado; 

 Evitar comer alimentos muito ricos em calorias e que não são nutritivos, como por exemplo: bolos, bebidas gasosas e 

alcoólicas, etc. 
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 Preferir água e sumos naturais em detrimento de bebidas artificiais, alcoólicas e gaseificadas. 

 Evitar comidas gordurosas e preferir as gorduras vegetais porque são mais ricas em ácidos gordos insaturados (menos 

maléficos para o organismo). 

 

Repouso e higiene     

O repouso é essencial para recuperar a energia despendida e restabelecer o equilíbrio do organismo nomeadamente os jovens com cerca 

de 14 anos devem ter 8 a 10 horas de sono. O esforço intensivo sem repouso origina falta de rendimento a todos os níveis, caracterizado por 

perturbações de sono, perda de apetite factores esses que originam acidentes e lesões.  

Relativamente à higiene diária, é extremamente importante tomar duche e lavar os dentes, de forma a garantir uma protecção do 

organismo e reduzir o risco de 

Afectividade e qualidade do meio ambiente 

Segundo a OMS saúde é “um estado completo de bem estar físico, psíquico e social”.  

A nossa saúde e bem estar depende do meio ambiente em que vivemos, do ar que respiramos da agua que bebemos e dos alimentos que 

consumimos. Logo cada um dos aspectos do meio ambiente afecta a saúde da população de uma forma global. 

Conhecimentos do 2º período: Conhece e interpreta os princípios fundamentais do treino das Capacidades Motoras (continuidade, progressão e 

reversibilidade), relacionando-os com o princípio da auto-renovação da matéria viva, considerando-os na sua actividades física, tendo em vista a sua aptidão 

física. 
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Princípios fundamentais do treino das capacidades motoras: 

Principio da Continuidade: a adaptação do organismo é um processo reversível, sempre que a actividade é interrompida verifica-se uma 

diminuição das capacidades. Em suma o treino deve ser um processo contínuo prolongando-se por semanas, meses e anos para que os seus 

efeitos possam ser permanentemente assimilados e aumentados.  

Principio da Progressão: para que se verifique a adaptação do organismo, e necessário que as exigências do treino aumentem 

progressivamente. Podemos fazer isto nas aulas através do aumento do volume de actividade através de um maior número de exercícios; e maior 

numero de repetições. O aumento da intensidade através do aumento da velocidade de execução dos exercícios e aumento da carga no treino da 

força. 

A aplicação de uma carga constante leva à estagnação do nível funcional do organismo assim o princípio da progressão vai aperfeiçoar o 

nível de resposta do organismo.  

Principio da Reversibilidade: Com a paragem da actividade física e consequente paragem da estimulação o nível atingido pelo atleta 

perde-se pois as adaptações provocadas pela carga são transitórias. Quanto mais lentas forem as alterações fisiológicas provocadas pelo 

exercício, mais lenta será também o desaparecimento dessas alterações, se um atleta parar a prática de actividade física. 

Princípio biológico da auto-renovação da matéria: 

Capacidade dos sistemas vivos de renovar e reciclar continuamente os seus componentes, sem que o padrão geral do organismo seja 

alterado 

Se um estímulo interrompe a homeostasia, o organismo tentará reconstruir um novo equilíbrio correspondente à situação modificada. O 

processo de adaptação do organismo à carga passa por varias fases ate à aquisição de um nível superior de capacidades. O homem aperfeiçoa-se 
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graças ao ciclo de auto renovação de matéria viva, este torna-se possível graças à capacidade que o homem tem de entrar em trocas metabólicas 

com o meio através da respiração e da alimentação. 
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Conclusões 

O presente PAT apresenta-se como fundamental para orientar e estruturar o ano letivo, este é realizado à escala anual, pelo que, as opções 

estratégicas tais como, a formação de grupos, os estilos de ensino, e outras decisões mais específicas serão apresentadas nos Planos de Etapa.  

Os planos de etapa para o 9º C, serão baseados neste plano anual de turma. 

O PAT é um documento flexível, pois pode sofrer reajustamentos ao longo do ano, consoante o desenvolvimento dos alunos, de forma a 

melhorar todo o processo ensino-aprendizagem.  
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Caracterização da Etapa 

Esta 1ª Etapa constitui-se como um momento decisivo do ano letivo, ao permitir ao professor planear todo o trabalho que irá 

desenvolver com a sua turma ao longo do ano.  

A Etapa 1- Avaliação Inicial procura consolidar e, se necessário, completar a formação que os alunos tiveram anteriormente. Assim, esta 1ª 

Etapa terá a duração de aproximadamente 6 semanas, onde decorrerão 18 aulas, tendo as unidades de ensino objetivos centrados no 

professor e nos alunos. 

 

Objetivos 
 

“Neste quadro, a Avaliação Inicial é um processo decisivo pois, para além de permitir a cada professor orientar e organizar o seu 

trabalho na turma, possibilita aos professores assumirem compromissos colectivos, aferindo decisões anteriormente tomadas quanto às 

orientações curriculares, adequando o nível de objectivos e/ou procedendo a correcções ou alterações na composição curricular à 

escala anual e/ou plurianual, caso considerem necessário.” (PNEF) 

  

Os objetivos da primeira etapa são variados e não podemos restringir a avaliação inicial à aplicação do protocolo existente na escola, esta 

deve já incidir sobre outros conteúdos.  

“Para poder assumir as decisões de orientação e organização mais acertadas, o professor procurará (…) num período relativamente 

alargado (4 a 5 semanas), aperceber-se da forma como os alunos aprendem, do modo como se situam em relação ao programa 

previsto para o ano de escolaridade, e das suas possibilidades de desenvolvimento” (PNEF) 
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Este conjunto de aulas deve ser elaborado tendo em conta que são aulas de Educação Física (EF) devendo ser elaboradas tendo em conta 

um aquecimento, parte específica, parte principal e o retorno à calma. Assim, permite que existam situações de aprendizagem e Feedback (FB) 

aos alunos. 

1. Conhecer os alunos no contexto da aula, mais concretamente na sua actividade motora; 

2. Analisar as reações dos alunos às diferentes solicitações do professor, quer a nível das diferentes tarefas, ao FB recebido e às rotinas de 

aula; 

3. Apresentar as matérias do ano letivo, bem como as regras da aula e dos critérios de avaliação; 

4. Criar rotinas de aula, fundamentais para as restantes aulas do ano, potenciando  

5. Avaliar o nível inicial dos alunos, para que deste modo seja possível o professor criar metas e objetivos para cada aluno – Prognóstico; 

6. Identificar alunos críticos por matérias nucleares; 

7. Criação de grupos de níveis, fundamentais no futuro para assegurar o processo de ensino e corresponder às necessidades de cada aluno; 

8. Planear, se necessário, programas individuais de formação para alunos com maiores dificuldades; 

9. Refletir e definir as grandes etapas no ano letivo; 

10. Iniciar a abordagem de conteúdos presentes na área dos conhecimentos do plano plurianual, conseguido deste modo relacionar com a 

aptidão física – frequência cardíaca como forma de controlo da resistência aeróbia.  

Caracterização da Turma 
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A turma pertence ao 9º ano de escolaridade e é constituída por 24 alunos, 13 do sexo masculino e 11 do sexo feminino. São alunos que 

vieram de maioritariamente da mesma turma do ano anterior com apenas alguns alunos repetentes que foram inseridos na turma. A turma 

certamente irá apresentar níveis de desempenho bastante diferenciados de aluno para aluno.  
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Tabela do Planeamento da 1ª Etapa 
 

 

 

 

 

 

Tabela de Espaços na 1ª Etapa 
 

 

Planeamento 1ª Etapa 

Etapa 1 

U.E. 1 2 

Espaço G E2 P E1 G E2 

Data 17 24 1 8 15 22 

Mês Setembro Outubro 

Período 1º 

Tabela de Espaços - Etapa 

Etapa 1ª Etapa 

Espaço Ginásio Exterior 2 Pavilhão  Exterior 1 

Nº Aulas 2 2 1 1 

Tempo (m) 270 270 135 135 
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Organização Geral da 1ª Etapa (quadro resumo) 

Professor Ano da Turma Número da turma Duração da Etapa 

Gonçalo Simões 9º  C 17/09/2012 - 26/10/2012 

Nº de Unidades de Ensino: 1+ 1/2 Nº de Aulas / Unidade U.E. 1 - 12  / U.E. 2 - 6 

Matérias a Leccionar 

Atividades Físicas 

Jogos Desportivos Coletivos: Futebol, Andebol, Voleibol, Basquetebol. 

Atletismo: Corrida de velocidade e barreiras, salto em altura e lançamento do 

peso. 

Ginástica: Solo, Acrobática e Aparelhos. 

Patinagem 

Raquetas: Badminton 

Aptidão Física 

Aptidão Aeróbia: Vaivém 

Aptidão Muscular: Abdominais, Extensões de Braços, Extensão de Tronco e 

Senta e Alcança 

Conhecimentos Definido ao longo das U.E. 

Espaços de Aulas 

Interior 
Ginásio 

Pavilhão 

Exterior 
Exterior 1 

Exterior 2 

Objetivos 

Professor 

Estabelecer rotinas de funcionamento e organização; Estabelecer um clima 

positivo entre a turma; Prevenir e remediar casos de indisciplina; Realizar uma 

observação geral da turma nas matérias abordadas, tendo como referência os 

níveis I e E, verificando os casos extremos; 

Aluno 

Rever as matérias dadas nos anos anteriores, tomar conhecimento do nível em que 

se encontra em cada matéria, criar hábitos de cooperação com o professor e 

colegas, adquirir regras de funcionamento da disciplina e rotinas de organização 

Aulas 

Formas de Organização Aulas politemáticas 

Situações de Aprendizagem 
Exercícios individuais, a pares e em grupo, estafetas, jogos reduzidos, sequência 

de habilidades e exposição oral. 
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Estilos de ensino Comando, tarefa e descoberta guiada 

Avaliação 

Tipo Avaliação diagnóstica, prognóstica e formativa. 

Instrumentos 
Protocolo de Avaliação Inicial, bateria de testes do Fitnessgram e fichas de 

registo. 

Outras Observações: 
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1ª Unidade de Ensino 

Planeamento Geral das Sessões de E.F. 

Semanas 17-Set 24-Set 01-Out 08-Out 

Espaço Ginásio Exterior 2 Pavilhão Exterior 1 

90' 

Actividades Físicas Actividades Físicas Actividades Físicas Actividades Físicas 

Solo Andebol Basquetebol Voleibol 

Boque Atletismo: velocidade Voleibol Patinagem 

Trave Badminton   Futebol 

Barra Fixa     Basquetebol 

Aptidão Física Aptidão Física Aptidão Física Aptidão Física 

Abdominais Resistência Vaivém Flexibilidade 

        

45' 

Actividades Físicas Actividades Físicas Actividades Físicas Actividades Físicas 

Solo Andebol Basquetebol Voleibol 

Boque Atletismo: Barreiras Voleibol Patinagem 

Trave     Futebol 

Barra Fixa Badminton   Basquetebol 

Aptidão Física Aptidão Física Aptidão Física Aptidão Física 

Extensões de Braços Resistência Altura e Peso Força Superior 
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2ª Unidade de Ensino 

Planeamento Geral das Sessões de E.F. 

15-Out 22-Out 

Ginásio Exterior 2 

Actividades Físicas Actividades Físicas 

Mini - trampolim Futebol 

Solo Atletismo Estafetas 

Barra Fixa Badminton 

    

Aptidão Física Aptidão Física 

Senta e Alcança   

    

Actividades Físicas Actividades Físicas 

Mini - trampolim Futebol 

Solo Atletismo Estafetas 

Barra Fixa Badminton 

    

Aptidão Física Aptidão Física 

Extensão do Tronco   
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Planeamento da 2ª Etapa 
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Caracterização da Etapa 
 

A 2ª Etapa do Planeamento Anual terá a duração de 22 semanas, sendo constituída por cinco Unidades de Ensino (UE), perfazendo um total de 48 aulas. 

Esta etapa termina no dia 26 de Abril de 2013. 

Esta Etapa será a mais importante para a melhoria do desempenho dos alunos nas várias matérias, visto que terá o objetivo de adquirir e desenvolver 

novos conteúdos e aperfeiçoar as competências que ainda não estão consolidadas. 

Na área da Aptidão Física será trabalhado os testes em que cada aluno apresenta maiores dificuldades. Este trabalho será feito através de um trabalho 

específico para cada um.  
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Organização da 2ª Etapa – Aprendizagem e Desenvolvimento 

 

Matérias Prioritárias 

Após a realização da avaliação inicial e a identificação do nível dos alunos em todas as matérias foi possível identificar as matérias prioritárias a desenvolver 

pela turma. A definição das matérias prioritárias serve como uma linha orientadora para o planeamento da 2ª Etapa – Aprendizagem e Desenvolvimento e para 

elaboração das unidades de ensino que constituem a etapa referida anteriormente. Ao serem identificadas estas matérias, todo o planeamento da segunda etapa, 

terá maior foco nestas mesmas matérias por ser aquelas em que existem um maior número de alunos distante do objetivo proposto para o final do ano / ciclo.  

Matérias prioritárias da turma 

 Badminton; 

 Ginástica de Aparelhos; 

 Voleibol; 

 Basquetebol; 

 Andebol; 

 

Estratégias - Intervenção pedagógica do professor 

Dimensão Instrução 

- Fazer com que todos os alunos vão para os exercícios sem que tenham dúvidas e prontos para começar a realizar as tarefas: Uso do questionamento; 

Mais demonstração na explicação dos exercícios; 

Etapa

U.E.

Espaço P E1 G E2 P E1 G E2 P E1 E1 G E2 P E1 E2 P E1 G E2 P E1

Data/semana 29 5 12 19 26 3 10 3 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 2 8 15 22

Mês

Periodo

Planeamento Anual

Fevereiro

3

MarçoJaneiroNovembro Dezembro Abril

3º2º

4 5 6 7

2
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Dimensão Gestão 

 - Controlar as várias estações durante as aulas: Posicionar-me de modo a que consiga observar mais do que uma estação; Utilizar o Feedback à 

distância; 

Dimensão Clima Relacional 

- Promover um excelente clima professor-aluno, fornecendo sempre que possível FB motivacionais (afetividade positiva), e destacando sempre os 

alunos que se destaquem pela positiva (na execução das matérias, no comportamento, pontualidade, etc.); 

- Promover um excelente clima aluno-aluno; 

- Promover um excelente clima aluno-tarefa através de exercícios adequados aos seus níveis de prática, com constantes desafios para se auto-superarem. 
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Organização Geral da 2ª Etapa (quadro resumo) 

Professor Ano da Turma Letra da turma Duração da Etapa 

Gonçalo Simões 9º C  29 de Outubro de 2012 a 12 de Abril de 2013  

Nº de Unidades de Ensino: 1+ 1/2 Nº de Aulas / Unidade U.E. 2 - 3  / U.E. 3 - 6 

Matérias a Leccionar 

Atividades Físicas 

Jogos Desportivos Coletivos: Futebol, Andebol, Voleibol, Basquetebol. 

Atletismo: Corrida de velocidade e barreiras, salto em altura e lançamento do 

peso. 

Ginástica: Solo, Acrobática e Aparelhos. 

Patinagem 

Raquetas: Badminton 

Aptidão Física 

Aptidão Aeróbia: Vaivém 

Aptidão Muscular: Abdominais, Extensões de Braços, Extensão de Tronco e 

Senta e Alcança 

Conhecimentos Definido ao longo das U.E. 

Espaços de Aulas 

Interior 
Ginásio 

Pavilhão 

Exterior 
Exterior 1 

Exterior 2 

Objetivos 

Professor Fazer diferenciação de objectivos e tarefas para os diferentes grupos de nível; 

Aluno 

Desenvolvimento das matérias prioritárias da turma; Alcançar os objectivos 

propostos, no plano da 2ª Etapa, para as matérias prioritárias; Melhorar o espirito 

de turma e a união da mesma; Aumentar a capacidade de trabalho da turma e o 

seu empenho nas aulas; 

Aulas 

Formas de Organização Aulas politemáticas e por estações 

Situações de Aprendizagem 
Exercícios individuais, a pares e em grupo, estafetas, jogos reduzidos, sequência 

de habilidades e exposição oral. 
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Estilos de ensino Comando, Tarefa, Reciproco, Autoavaliação e Inclusivo 

Avaliação 
Tipo Avaliação formativa e sumativa 

Instrumentos Fichas de registo e fichas de autoavaliação dos alunos 
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Definição de objetivos intermédios 

Desportos Coletivos: 

ANDEBOL 

Grupo 
Nº 

U.E. 
Objectivo da Unidade. Ensino Objectivo  

A 

3ª 

Nível Introdutório: 

C/ Bola 

Remate em salto 

S/ Bola 

Atitude defensiva 

GR 

Enquadramento com a bola 

Nível Introdutório: 

C/ Bola 

Remate em salto 

Passa a bola ofensivamente; 

S/ Bola 

Atitude defensiva 

GR 

Enquadramento com a bola 

 

Nível Parte do Elementar: 

C/ Bola 

Procura vantagem numérica ou posicional 

Remata em salto (fintas e mudanças de direcção) 

Desmarcação (amplitude e profundidade) 

Ultrapassa o adversário 

GR 

Enquadramento constante com a bola 

Inicia o contra-ataque 

4ª 

Nível Introdutório: 

C/ Bola 

Remate em salto 

S/ Bola 

Atitude defensiva 

GR 

Enquadramento com a bola 

 

Nível Parte do Elementar: 

C/ Bola 

Desmarcação (amplitude e profundidade) 

GR 

Enquadramento constante com a bola 

5ª 

Nível Parte do Elementar: 

C/ Bola 

Procura vantagem numérica ou posicional 

Remata em salto (fintas e mudanças de direcção) 

Desmarcação (amplitude e profundidade) 

Ultrapassa o adversário 
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GR 

Enquadramento constante com a bola 

Inicia o contra-ataque 

6ª 

 

B 

3ª 
Nível Parte do Elementar: 

C/ Bola 

Procura vantagem numérica ou posicional 

Desmarcação (amplitude e profundidade) 

GR 

Enquadramento constante com a bola 

 

Nível Elementar: 

S/Bola 

Marcação individual 

Nível Parte do Elementar: 

C/ Bola 

Procura vantagem numérica ou posicional 

Remata em salto (fintas e mudanças de direcção) 

Desmarcação (amplitude e profundidade) 

Ultrapassa o adversário 

GR 

Enquadramento constante com a bola 

Inicia o contra-ataque 

 

Nível Elementar: 

S/Bola 

Marcação individual 

Marcação de vigilância 

Marcação de controlo 

4ª 

5ª 

Nível Parte do Elementar: 

C/ Bola 

Remata em salto (fintas e mudanças de direcção) 

Desmarcação (amplitude e profundidade) 

GR 

Inicia o contra-ataque 

 

Nível Elementar: 

S/Bola 

Marcação de vigilância 

6ª 

Nível Parte do Elementar: 

C/ Bola 

Procura vantagem numérica ou posicional 

Remata em salto (fintas e mudanças de direcção) 

Desmarcação (amplitude e profundidade) 
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Ultrapassa o adversário 

GR 

Enquadramento constante com a bola 

Inicia o contra-ataque 

 

Nível Elementar: 

S/Bola 

Marcação individual 

Marcação de vigilância 

Marcação de controlo 
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BASQUETEBOL 

Grupo 
Nº 

U.E. 
Objectivo da Unidade. Ensino Objectivo  

A 

3ª 

Nível Introdutório: 

C/ Bola 

Lançamento ao cesto 

S/ Bola 

Atitude defensiva 

Tenta interceptar a bola 

Nível Introdutório: 

C/ Bola 

Lançamento ao cesto 

Passa a bola ofensivamente 

Drible de progressão 

Enquadra-se ofensivamente 

S/ Bola 

Atitude defensiva 

Tenta interceptar a bola 

4ª 

Nível Introdutório: 

C/ Bola 

Lançamento ao cesto 

Drible de progressão 

S/ Bola 

Atitude defensiva 

Tenta interceptar a bola 

5ª 

Nível Introdutório: 

C/ Bola 

Lançamento ao cesto 

Passa a bola ofensivamente 

S/ Bola 

Atitude defensiva 

Tenta interceptar a bola 

6ª 

Nível Introdutório: 

C/ Bola 

Lançamento ao cesto 

Passa a bola ofensivamente 

Drible de progressão 

Enquadra-se ofensivamente 

S/ Bola 

Atitude defensiva 

Tenta interceptar a bola 
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B 

3ª 

Nível Elementar: 

C/Bola 

Progressão em drible pelo corredor central 

Desmarcação 

S/Bola 

Marcação individual 

Nível Elementar: 

C/Bola 

Progressão em drible pelo corredor central 

Desmarcação 

Lançamento na passada 

Ultrapassar o adversário (com ou sem bola) 

Passe e corte/equilíbrio ofensivo 

Aclaramento 

Ressalto ofensivo 

Atitude defensiva 

S/Bola 

Marcação individual 

Ressalto defensivo 

4ª 

Nível Elementar: 

C/Bola 

Desmarcação 

Lançamento na passada 

Passe e corte/equilíbrio ofensivo 

S/Bola 

Marcação individual 

5ª 

Nível Elementar: 

C/Bola 

Ultrapassar o adversário (com ou sem bola) 

Passe e corte/equilíbrio ofensivo 

Aclaramento 

Ressalto ofensivo 

S/Bola 

Marcação individual 

Ressalto defensivo 

6ª 

Nível Elementar: 

C/Bola 

Progressão em drible pelo corredor central 

Desmarcação 

Lançamento na passada 

Ultrapassar o adversário (com ou sem bola) 

Passe e corte/equilíbrio ofensivo 

Aclaramento 

Ressalto ofensivo 

Atitude defensiva 

S/Bola 

Marcação individual 
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Ressalto defensivo 
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VOLEIBOL 

Grupo 
Nº 

U.E. 
Objectivo da Unidade. Ensino Objectivo 

A 

3ª 

Nível Introdutório: 

Serviço por baixo 

Recepção do serviço 

P.B.F. 

Nível Introdutório: 

Serviço por baixo 

Recepção do serviço 

P.B.F. 

 

Nível Parte do Elementar: 

Serviço por baixo 

Recepção do serviço 

Finaliza após 2º toque 

Defesa 

4ª 

Nível Introdutório: 

Serviço por baixo 

Recepção do serviço 

P.B.F. 

5ª 

Nível Parte do Elementar: 

Finaliza após 2º toque 

Defesa 

6ª 

Nível Parte do Elementar: 

Serviço por baixo 

Recepção do serviço 

Finaliza após 2º toque 

Defesa 

B 

3ª 
Nível Elementar: 

Serviço por cima 

Posicionamento após a recepção do serviço 

Nível Elementar: 

Serviço por cima 

Posicionamento após a recepção do serviço 

Remate em apoio 

Defesa 

 

Nível Parte do Avançado: 

Recepção do serviço em manchete 

4ª 

Nível Elementar: 

Serviço por cima 

Posicionamento após a recepção do serviço 

Remate em apoio 

Defesa 
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5ª 

Nível Elementar: 

Serviço por cima 

Posicionamento após a recepção do serviço 

Remate em apoio 

Defesa 

 

Nível Parte do Avançado: 

Recepção do serviço em manchete 

Permite a continuidade das acções ofensivas 

Remate 

Executa bloco Individual 

Permite a continuidade das acções ofensivas 

Remate 

Situação de passador 

Finalização 

Protecção ao ataque 

Executa bloco Individual 

Protecção ao bloco 

Comunicação 

6ª 

Nível Parte do Avançado: 

Recepção do serviço em manchete 

Permite a continuidade das acções ofensivas 

Remate 

Executa bloco Individual 
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FUTEBOL 

Grupo 
Nº 

U.E. 
Objectivo da Unidade. Ensino Objectivo  

A 

3ª 
Parte do nível Introdutório: 

C/Bola 

Recepção 

Remata 

Passa a bola  

Conduz a bola 

Desmarca-se  

Aclara 

S/ Bola 

Marca o adversário (HxH) 

GR 

Enquadra-se 

Passa a jogador desmarcado 

Parte do nível Introdutório: 

C/Bola 

Recepção 

Remata 

Passa a bola  

Conduz a bola 

Desmarca-se  

Aclara 

S/ Bola 

Marca o adversário (HxH) 

GR 

Enquadra-se 

Passa a jogador desmarcado 

4ª 

5ª 

6ª 

B 3ª 

Nível Elementar: 

C/ Bola 

Passa a bola ofensivamente 

Conduz a bola (controlo da bola) 

Desmarca-se ofensivamente 

Aclara o espaço de penetração 

S/ Bola 

Atitude defensiva 

Nível Elementar: 

C/ Bola 

Passa a bola ofensivamente 

Conduz a bola (controlo da bola) 

Desmarca-se ofensivamente 

Aclara o espaço de penetração 

S/ Bola 

Atitude defensiva 
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4ª 

Parte do nível Avançado: 

C/ Bola 

Penetra 

Remata 

Passe (rasteiro e por alto) 

S/ Bola 

Pressiona 

Superioridade numérica defensiva 

Fechar linhas de passe 

 

Parte do nível Avançado: 

C/ Bola 

Penetra 

Remata 

Passe (rasteiro e por alto) 

Desmarca-se no mesmo corredor e na diagonal 

Devolve a bola (tabelinha) 

S/ Bola 

Pressiona 

Superioridade numérica defensiva 

Fechar linhas de passe 

Dobras 

Ajusta posição defensiva (compensação) 
5ª 

Parte do nível Avançado: 

C/ Bola 

Desmarca-se no mesmo corredor e na diagonal 

Devolve a bola (tabelinha) 

S/ Bola 

Fechar linhas de passe 

Dobras 

Ajusta posição defensiva (compensação) 

6ª 

Parte do nível Avançado: 

C/ Bola 

Desmarca-se no mesmo corredor e na diagonal 

Devolve a bola (tabelinha) 

S/ Bola 

Fechar linhas de passe 

Dobras 

Ajusta posição defensiva (compensação) 
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Desportos Individuais:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETISMO 

Grupo 
Nº 

U.E. 
Objectivo da Unidade. Ensino Objectivo  

A e B 

3ª 

Conclusão do Nível Introdutório 

Estafetas 

Barreiras (transposição) 

 
Nível Introdutório:  

Salto em altura (tesoura) 

 

Conclusão do Nível Introdutório 

Estafetas 

 

Nível Elementar:  

Velocidade (40m a 60m) (terço anterior do pé+ inclinação) 

Estafetas (transmissão sem olhar) 

Barreiras (transposição) 

Salto em altura (Fosbury Flop) 

Lançamento do peso 

4ª 

Nível Elementar:  

Velocidade (40m a 60m) (terço anterior do pé+ 

inclinação) 

Lançamento do peso 

5ª 

Nível Introdutório:  

Salto em altura (tesoura) 

 

Nível Elementar:  

Salto em altura (Fosbury Flop) 

 

6ª 

Consolidação do Nível Elementar 
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BADMINTON 

Grupo 
Nº 

U.E. 
Objectivo da Unidade. Ensino Objectivo  

A 

3ª 

Nível Introdutório: 

Posição base 

Deslocamentos 

Tipos de Pega 

 

Nível Introdutório: 

Posição base 

Deslocamentos 

Tipos de Pega 

Clear 

Lob 

 

Nível Elementar: 

Serviço curto 

Clear 

Lob 

Remate 

Drive 

Amorti 

4ª 

Nível Introdutório: 

Posição base 

Deslocamentos 

Tipos de Pega 

Clear 

Lob 

 

5ª 

Nível Introdutório: 

Posição base 

Deslocamentos 

Tipos de Pega 

Clear 

Lob 

 

Nível Elementar: 

Serviço curto 

 

6ª 

Nível Elementar: 

Serviço curto 

Clear 

Lob 

Remate 

Drive 
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Amorti 

B 

3ª 

Nível Introdutório: 

Posição base 

Deslocamentos 

Tipos de Pega 

Clear 

Lob 

4ª 

Nível Introdutório: 

Posição base 

Deslocamentos 

Tipos de Pega 

Clear 

Lob 

5ª 

Nível Elementar: 

Serviço curto 

Drive 

Amorti 

6ª 

Nível Elementar: 

Serviço curto 

Clear 

Lob 

Remate 

Drive 

Amorti 
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GINÁSTICA DE SOLO 

Grupo 
Nº 

U.E. 
Objectivo da Unidade. Ensino Objectivo  

A 

3ª 

Nível Elementar: 

Cambalhota à frente com as pernas afastadas 

Cambalhota à frente saltada (corpo estendido em voo) 

Cambalhota à retaguarda 

Avião 

Posições de flexibilidade 

Saltos, voltas e afundos 

Nível Elementar: 

Cambalhota à frente com as pernas afastadas 

Cambalhota à frente saltada (corpo estendido em voo) 

Cambalhota à retaguarda 

Pino de braços 

Roda 

Avião 

Posições de flexibilidade 

Saltos, voltas e afundos 

4ª 

5ª 

Nível Elementar: 

Cambalhota à frente com as pernas afastadas 

Cambalhota à frente saltada (corpo estendido em voo) 

Cambalhota à retaguarda 

Pino de braços 

Roda 

Avião 

Posições de flexibilidade 

Saltos, voltas e afundos 

6ª 

B 

3ª 

Nível Elementar: 

Cambalhota à frente com as pernas afastadas 

Cambalhota à frente saltada (corpo estendido em voo) 

Cambalhota à retaguarda 

Avião 

Posições de flexibilidade 

Saltos, voltas e afundos 

Nível Elementar: 

Cambalhota à frente com as pernas afastadas 

Cambalhota à frente saltada (corpo estendido em voo) 

Cambalhota à retaguarda 

Pino de braços 

Roda 

Avião 

Posições de flexibilidade 

Saltos, voltas e afundos 

 

Parte do nível Avançado: 

Rodada 

4ª 

Nível Elementar: 

Cambalhota à frente com as pernas afastadas 

Cambalhota à frente saltada (corpo estendido em voo) 

Cambalhota à retaguarda 

Pino de braços 



 

229 
 

  Roda 

Avião 

Posições de flexibilidade 

Saltos, voltas e afundos 

Posições de equilíbrio 

Posições de flexibilidade 

 

5ª 

Nível Elementar: 

Cambalhota à frente com as pernas afastadas 

Cambalhota à frente saltada (corpo estendido em voo) 

Cambalhota à retaguarda 

Pino de braços 

Roda 

Avião 

Posições de flexibilidade 

Saltos, voltas e afundos 

6ª 

C 

3ª 
Consolidar o nível Elementar 

Parte do nível Avançado: 

Rodada 

Cambalhota à retaguarda com passagem por pino 

Salto de mãos à frente  

Posições de equilíbrio 

Posições de flexibilidade 

Posições de força 

Saltos, voltas e afundos 

4ª 

5ª Parte do nível Avançado: 

Rodada 

Cambalhota à retaguarda com passagem por pino 

Salto de mãos à frente  

Posições de equilíbrio 

Posições de flexibilidade 

Posições de força 

Saltos, voltas e afundos 

6ª 
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GINÁSTICA DE APARELHOS 

Grupo 
Nº 

U.E. 
Objectivo da Unidade. Ensino Objectivo  

A 

3ª 

Nível Introdutório: 

Mini - Trampolim 

Extensão 

Engrupado 

Meia Pirueta vertical 

Trave 

Marcha frente/atrás 

Marcha na ponta dos pés frente/atrás 

Meia volta  

Salto a pés juntos com flexão de pernas 

Barra Fixa 

Balanço à frente e atrás 

Rolamento à frente 

Nível Introdutório: 

Mini - Trampolim 

Extensão 

Engrupado 

Meia Pirueta vertical 

Trave 

Marcha frente/atrás 

Marcha na ponta dos pés frente/atrás 

Meia volta  

Salto a pés juntos com flexão de pernas 

Barra Fixa 

Balanço à frente e atrás 

Rolamento à frente 

 

Nível Elementar: 

Plinto 

Salto entre mãos (transversal) 

Mini - Trampolim 

Pirueta 

Carpa pernas afastadas 

Trave 

Entrada a um pé 

Marcha na ponta dos pés 

Avião 

Barra Fixa 

Subida de frente 

Saída de frente 

4ª 

5ª 

Nível Elementar: 

Plinto 

Salto entre mãos (transversal) 

Mini - Trampolim 

Pirueta 

Carpa pernas afastadas 

Trave 

Entrada a um pé 

Marcha na ponta dos pés 

Avião 

Barra Fixa 

Subida de frente 

Saída de frente 

6ª 

B 3ª 
Nível Elementar: 

Plinto 
Nível Elementar: 

Plinto 
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4ª 

Salto ao eixo (transversal) 

Salto entre mãos (transversal) 

Mini - Trampolim 

Pirueta 

Carpa pernas afastadas 

Trave 

Entrada a um pé 

Marcha na ponta dos pés 

Meia volta com balanço m.i. 

Avião 

Salto em extensão com meia pirueta 

Barra Fixa 

Subida de frente 

Meia volta em apoio  

Rolamento à frente 

Saída de frente 

Salto ao eixo (transversal) 

Salto entre mãos (transversal) 

Mini - Trampolim 

Pirueta 

Carpa pernas afastadas 

Trave 

Entrada a um pé 

Marcha na ponta dos pés 

Meia volta com balanço m.i. 

Avião 

Salto em extensão com meia pirueta 

Barra Fixa 

Subida de frente 

Meia volta em apoio  

Rolamento à frente 

Saída de frente 

5ª 

6ª 

C 

3ª 
Consolidar o nível Elementar 

Nível Avançado: 

Plinto 

Roda (transversal) 

Salto entre-mãos (longitudinal) 

Mini - Trampolim 

¾ Mortal à frente engrupado 

¼ Mortal à retaguarda 

Trave 

Entrada de eixo 

Volta 

Saltos 

Saída em rodada 

Barra Fixa 

Passagem de uma perna por cima e para a frente da barra, 

seguida de sarilho à frente 

4ª 

5ª 

Nível Avançado: 

Plinto 

Roda (transversal) 

Salto entre-mãos (longitudinal) 

Trave 

Entrada de eixo 

Volta 

Saltos 

Saída em rodada 

Barra Fixa 

Passagem de uma perna por cima e para a frente da 

barra, seguida de sarilho à frente 

6ª 
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Aptidão Física 

Definição dos Testes prioritários 

O primeiro objetivo para a área da Aptidão Física é que todos os alunos no final do ano consigam estar na Zona Saudável do Fitnessgram. Sendo este um 

objetivo muito ambicioso para o número de horas de lecionação que a turma vai ter, para a melhoria da condição física dos alunos, cada aluno vai ter o objetivo 

de melhorar em um ou dois testes do Fitnessgram que estejam negativos ou que seja o que tem piores resultados.  

Nº Nome do Aluno Teste a Melhorar 

1  Extensões de Braços 

2  Abdominais e Extensões de Braços 

3  Abdominais e Extensões de Braços 

4  Extensões de braços e flexibilidade 

5  Flexibilidade e Extensões de braços 

6  Flexibilidade do tronco 

7  Extensões de Braços e Flexibilidade 

8  Extensões de Braços 

9  Extensões de Braços e flexibilidade do tronco 

11  Abdominais e Flexibilidade 

12  Extensões de braços e flexibilidade 

13  Extensões de Braços e Abdominais 
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14  Extensões de Braços e Abdominais 

15  Extensões de Braços e Abdominais 

16  Flexibilidade M.I. e Tronco 

17  Abdominais e Extensão do tronco 

18  Abdominais e Extensão do tronco 

19  Extensões de Braços e Abdominais 

20  Extensões de Braços e Abdominais 

21  Extensões de Braços e Abdominais 

22  Flexibilidade  

24  Extensões de Braços e Flexibilidade 

25  Abdominais e Flexibilidade do tronco 

26  Extensões de Braços 
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Conhecimentos (a desenvolver na turma) 
Conhecimentos do 1º período: Relaciona aptidão física e saúde e identifica os factores associados a um estilo de vida saudável, (desenvolvimento das capacidades motoras, 

composição corporal, alimentação, repouso, higiene, afectividade e qualidade do meio ambiente). 

 

Factores associados a um estilo de vida saudável:  

O desenvolvimento das diferentes capacidades físicas provoca melhorias na aptidão física, contribuindo desta forma para um estilo de vida saudável. De 

seguida iremos abordar as quais as adaptações que ocorrem no organismo quando desenvolvemos uma determinada capacidade motora. 

Desenvolvimento das capacidades motoras  

 

Resistência 

9. Células musculares 
- Aumento das reservas de energia; 
- Melhoria da capacidade de realizar trabalho; 
- Melhoria da qualidade do metabolismo; 

10. Coração 
- Aumento das cavidades do coração; 
- Hipertrofia do músculo cardíaco; 
- Economia do trabalho cardíaco – diminuição da frequência cardíaca; 
- Aumento da capacidade de transporte; 

11. Sanguíneas 
- Aumento da quantidade de sangue de 5 para 6 litros; 
- Aumento do número total de glóbulos vermelhos (melhoria de transporte de O2);  
- Optimização da capacidade de transporte de O2 (melhor regulação da temperatura e da capacidade de recuperação); 

12. Vasos sanguíneos 
- Aumento dos capilares; 
- Aumento da superfície de trocas gasosas; 
- Optimização da utilização do O2; 
- Optimização da distribuição de sangue; 
- Maior irrigação da musculatura activa; 



 

235 
 

Força 

3. Músculo articular 

- Melhoria e manutenção de uma postura correcta; 

- Maior velocidade e precisão na realização de um movimento; 

 

Composição corporal  

A composição corporal baseia-se na relação entre a massa gorda e massa magra (parâmetros antropométricos).  

Uma das condições para termos uma boa aptidão física é possuirmos uma composição corporal adequada porque o excesso de gordura dificulta os processos 

metabólicos no cumprimento de uma qualquer tarefa. 

A prática regular de actividade física assume uma importância fundamental para a aquisição de uma composição corporal ideal (valores mínimos de massa 

gorda) contribuindo para a obtenção de um estilo de vida saudável. 

Alimentação 

De forma a possuirmos um estilo de vida saudável devemos efectuar uma alimentação racional, garantindo um equilíbrio na qualidade e na quantidade, 

variedade, exequibilidade, número de refeições adequadas e cumprimento dos horários e compreensão das excepções. O nosso organismo é constituído por um 

conjunto de elementos químicos que nas proporções adequadas promovem o seu bom desenvolvimento, manutenção e aproveitamento. 

Desta forma devemos: 

 Efectuar cerca de cinco a seis refeições por dia, em que o pequeno-almoço constitui a principal refeição devendo ser rico e diversificado; 

 Evitar comer alimentos muito ricos em calorias e que não são nutritivos, como por exemplo: bolos, bebidas gasosas e alcoólicas, etc. 

 Preferir água e sumos naturais em detrimento de bebidas artificiais, alcoólicas e gaseificadas. 

 Evitar comidas gordurosas e preferir as gorduras vegetais porque são mais ricas em ácidos gordos insaturados (menos maléficos para o organismo). 
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Repouso e higiene     

O repouso é essencial para recuperar a energia despendida e restabelecer o equilíbrio do organismo nomeadamente os jovens com cerca de 14 anos devem ter 8 

a 10 horas de sono. O esforço intensivo sem repouso origina falta de rendimento a todos os níveis, caracterizado por perturbações de sono, perda de apetite 

factores esses que originam acidentes e lesões.  

Relativamente à higiene diária, é extremamente importante tomar duche e lavar os dentes, de forma a garantir uma protecção do organismo e reduzir o risco de 

Afectividade e qualidade do meio ambiente 

Segundo a OMS saúde é “um estado completo de bem estar físico, psíquico e social”.  

A nossa saúde e bem estar depende do meio ambiente em que vivemos, do ar que respiramos da agua que bebemos e dos alimentos que consumimos. Logo 

cada um dos aspectos do meio ambiente afecta a saúde da população de uma forma global. 

Conhecimentos do 2º período: Conhece e interpreta os princípios fundamentais do treino das Capacidades Motoras (continuidade, progressão e reversibilidade), 

relacionando-os com o princípio da auto-renovação da matéria viva, considerando-os na sua actividades física, tendo em vista a sua aptidão física. 

Princípios fundamentais do treino das capacidades motoras: 

Principio da Continuidade: a adaptação do organismo é um processo reversível, sempre que a actividade é interrompida verifica-se uma diminuição das 

capacidades. Em suma o treino deve ser um processo contínuo prolongando-se por semanas, meses e anos para que os seus efeitos possam ser permanentemente 

assimilados e aumentados.  

Principio da Progressão: para que se verifique a adaptação do organismo, e necessário que as exigências do treino aumentem progressivamente. Podemos 

fazer isto nas aulas através do aumento do volume de actividade através de um maior número de exercícios; e maior numero de repetições. O aumento da 

intensidade através do aumento da velocidade de execução dos exercícios e aumento da carga no treino da força. 

A aplicação de uma carga constante leva à estagnação do nível funcional do organismo assim o princípio da progressão vai aperfeiçoar o nível de resposta do 

organismo.  
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Principio da Reversibilidade: Com a paragem da actividade física e consequente paragem da estimulação o nível atingido pelo atleta perde-se pois as 

adaptações provocadas pela carga são transitórias. Quanto mais lentas forem as alterações fisiológicas provocadas pelo exercício, mais lenta será também o 

desaparecimento dessas alterações, se um atleta parar a prática de actividade física. 

Princípio biológico da auto-renovação da matéria: 

Capacidade dos sistemas vivos de renovar e reciclar continuamente os seus componentes, sem que o padrão geral do organismo seja alterado 

Se um estímulo interrompe a homeostasia, o organismo tentará reconstruir um novo equilíbrio correspondente à situação modificada. O processo de adaptação 

do organismo à carga passa por varias fases ate à aquisição de um nível superior de capacidades. O homem aperfeiçoa-se graças ao ciclo de auto renovação de 

matéria viva, este torna-se possível graças à capacidade que o homem tem de entrar em trocas metabólicas com o meio através da respiração e da alimentação. 
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Caracterização da Etapa 

 

A 3ª Etapa do Planeamento Anual terá a duração de 6 semanas, sendo constituída por duas Unidades de Ensino (UE), perfazendo um total de 18 aulas. 

Esta etapa termina no dia 6 de Junho de 2013, coincidindo com o fim do 3º período e consequentemente final do ano letivo.  

Esta Etapa será importante para rever e recuperar os conteúdos abordados ao longo de todo o ano e para que os alunos consigam atingir os níveis 

diagnósticos ou superar os mesmos. 

 Na área da Aptidão Física será trabalhado os testes em que cada aluno ainda não conseguiu atingir os resultados desejados ou os que têm piores 

resultados. Este trabalho será feito através de um trabalho específico para cada um através de uma fixa. 
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Organização da 3ª Etapa – Revisão e Consolidação 
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Organização Geral da 3ª Etapa (quadro resumo) 

Professor Ano da Turma Letra da turma Duração da Etapa 

Gonçalo Simões 9º C  29 de Abril de 2013 a 7 de Junho de 2013  

Nº de Unidades de Ensino: 1 + 1/2 Nº de Aulas / Unidade U.E. 8 - 8  / U.E. 9 - 6 

Matérias a Leccionar 

Atividades Físicas 

Jogos Desportivos Coletivos: Futebol, Andebol, Voleibol, Basquetebol. 

Atletismo: Corrida de velocidade e barreiras, salto em altura e lançamento do 

peso. 

Ginástica: Solo, Acrobática e Aparelhos. 

Patinagem 

Raquetas: Badminton 

Aptidão Física 

Aptidão Aeróbia: Vaivém 

Aptidão Muscular: Abdominais, Extensões de Braços, Extensão de Tronco e 

Senta e Alcança 

Conhecimentos Benefícios da Atividade Física 

Espaços de Aulas 

Interior 
Ginásio 

Pavilhão 

Exterior 
Exterior 1 

Exterior 2 

Objetivos 

Professor Fazer diferenciação de objectivos e tarefas para os diferentes grupos de nível; 

Aluno 

Rever e consolidar todas as matérias desenvolvidas ao longo do ano; Melhorar o 

espirito de turma e a união da mesma; Aumentar a capacidade de trabalho da 

turma e o seu empenho nas aulas; 

Aulas 

Formas de Organização Aulas politemáticas e por estações 

Situações de Aprendizagem 
Exercícios individuais, a pares e em grupo, estafetas, jogos reduzidos, sequência 

de habilidades e exposição oral. 

Estilos de ensino Comando, Tarefa, Reciproco, Autoavaliação e Inclusivo 
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Avaliação 
Tipo Avaliação formativa e sumativa 

Instrumentos Fichas de registo e fichas de autoavaliação dos alunos 

Atividades Físicas 

Irão ser desenvolvidas todas as matérias neste planeamento de forma a rever e consolidar as mesmas e realizar ao mesmo tempo a avaliação sumativa do final 

do ano.  

Aptidão Física 

Avaliação de todos os testes do Fitnessgram a fim de verificar se os alunos conseguem estar na zona saudável em todos os testes e se existiu uma evolução ao 

longo do ano.  

Conhecimentos  

Benefícios da prática da atividade física. – Avaliação feita através de um trabalho de individual e caso o mesmo não seja realizado por algum aluno irá ser 

avaliado através de um teste sumativo.  
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Atividades Físicas 

Irão ser desenvolvidas todas as matérias neste planeamento de forma a rever e consolidar as mesmas e realizar ao mesmo tempo a avaliação sumativa do final 

do ano.  

Aptidão Física 

Avaliação de todos os testes do Fitnessgram a fim de verificar se os alunos conseguem estar na zona saudável em todos os testes e se existiu uma evolução ao 

longo do ano.  

Conhecimentos  

Benefícios da prática da atividade física. – Avaliação feita através de um trabalho de individual e caso o mesmo não seja realizado por algum aluno irá ser 

avaliado através de um teste sumativo.  
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Espaços Ginásio Exterior 2 

Aulas 46ª - 22.01 (3ªF) 47ª e 48ª - 24.01 (5ªF) 49ª - 29.01 (3ªF) 50ª e 51ª -31.01 (5ªF) 

Matérias 

(Parte 

Principal) 

A) G. Aparelhos: Trave 

B) G. Aparelhos: Plinto 

C) G. Solo - Rolamentos; 

D) G. Solo – Pinos; 

E) G. Aparelhos: Barra Fixa + 

Ap. Física; 

A) G. Aparelhos: Mini 

B) G. Aparelhos: Plinto 

C) G. Solo; 

D) G. Aparelhos: Barra 

C) Ap. Física: Abdominais e 

Extensões de braços; 

A) Andebol 

B) Voleibol  

C) Aptidão Física + Futebol 

 

A) Andebol 

B) Voleibol  

C) Aptidão Física + Futebol 

 

PARTE INICIAL 

Exercícios/ 

Objetivos 

A) Instrução Inicial; 

B) Aquecimento Geral 

(mobilidade articular + Dança 

Aeróbica); 

 

A) Instrução Inicial; 

B) Aquecimento Geral 

(mobilidade articular + Dança 

Aeróbica); 

 

A) Instrução Inicial; 

B) Aquecimento Geral (corrida 

continua + mobilidade articular);  

C) Aquecimento Especifico (1 + 1 – 

com diferentes tipos de bolas); 

A) Instrução Inicial; 

B) Aquecimento Geral (corrida 

continua + mobilidade articular);  

C) Aquecimento Especifico (1 + 1 – 

com diferentes tipos de bolas); 

5º Unidade de Ensino 
Data: 21 de Janeiro de 2013 a 15 de 

Fevereiro de 2013 - 11 Aulas (45´) 
Turma: 9º C Professor Estagiário: Gonçalo Simões 

Objectivos Prof: Fazer diferenciação de objectivos e tarefas para os diferentes grupos de nível; Melhorar a qualidade da instrução da parte principal da aula, bem 

como, a duração da mesma; Utilizar os estilos de ensino de comando, tarefa, reciproco, inclusivo e programa individual; 

Objectivos Turma: Desenvolvimento das matérias prioritárias da turma; Alcançar os objectivos propostos, no plano da 2ª Etapa, para as matérias prioritárias; Melhorar 

o espirito de turma e a união da mesma; Aumentar a capacidade de trabalho da turma e o seu empenho nas aulas; 

Ginásio – 3 aulas Exterior 2 – 3 aulas Pavilhão – 3 aulas Exterior 1 – 2 aulas 

Atividades 

Físicas 

-Ginástica de 

solo; 

-Ginástica de 

aparelhos: Plinto, 

Barra Fixa e 

Trave; 

Atividades Físicas 

-Ginástica de solo; 

-Ginástica de 

aparelhos: Plinto, 

Barra Fixa e Trave; 

Atividades 

Físicas 

- Andebol; 

- Voleibol; 

- Futebol; 

 

Atividades 

Físicas 

- Andebol; 

- Voleibol; 

- Futebol; 

 

Atividades Físicas 

- Badminton; 

- Atletismo: Salto 

em Altura; 

-Voleibol; 

 

 

Atividades Físicas 

- Badminton; 

- Atletismo: Salto 

em Altura; 

-Voleibol; 

 

Atividades Físicas 

- Patinagem; 

- Basquetebol; 

- Futebol; 

- Andebol; 

 

Aptidão Física 

- Específico de 

cada aluno; 

Aptidão Física 

- Específico de cada 

aluno; 

Aptidão Física 

- Específico de 

cada aluno; 

Aptidão Física 

- Específico de 

cada aluno; 

Aptidão Física 

- Específico de 

cada aluno; 

Aptidão Física 

- Específico de 

cada aluno; 

Aptidão Física 

- Resistência; 
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Instrução/ 

Critérios 

Êxito 

A) Informação sobre o que irá ser 

abordado na aula;  

B) Activação muscular + 

introdução à dança; 

 

A) Informação sobre o que irá ser 

abordado na aula;  

B) Activação muscular + 

introdução à dança; 

 

A) Informação sobre o que irá ser 

abordado na aula;  

B) Ativação muscular;  

C) Preparação para as atividades que 

irão desenvolver a seguir / Gestos 

técnicos base de cada matéria; 

 

A) Informação sobre o que irá ser 

abordado na aula;  

B) Ativação muscular;  

C) Preparação para as atividades que 

irão desenvolver a seguir / Gestos 

técnicos base de cada matéria; 

 

Organização A) Alunos sentados no local de 

instrução inicial; 

B) Alunos dispostos em xadrez; 

 

A) Alunos sentados no local de 

instrução inicial; 

B) Alunos dispostos em xadrez; 

 

A) Alunos sentados no local de 

instrução inicial; 

B) Alunos dispostos em xadrez; 

C) Duas equipas em meio campo de 

andebol (6x6); 

A) Alunos sentados no local de 

instrução inicial; 

B) Alunos dispostos em xadrez; 

C) Duas equipas em meio campo de 

andebol (6x6); 

Tempo A) 5’ B) 10’ A) 5’ B) 20’ A) 5’ B) 7’ C) 8’  B) 5’ B) 7’ C) 15’  

PARTE PRINCIPAL 

Exercícios/ 

Objetivos 

A) Entrada a um pé, Marcha na 

ponta dos pés, Meio Pivot e 

Pivot, Avião e saída com salto em 

extensão ou roda; 

B) Salto ao Eixo e/ou Salto entre 

mãos no plinto (transversal e 

longitudinal); 

C) Rolamento à frente saltada / 

Rolamento à frente com saída de 

pernas afastadas / Rolamento 

atrás com plano inclinado; 

D) Pino de braços e Pino de 

Cabeça;  

E) Subida de Frente, Rolamento à 

frente / Aptidão Física especifica 

de cada aluno;   

A) Entrada a um pé, Marcha na 

ponta dos pés, Meio Pivot e 

Pivot, Avião e saída com salto em 

extensão ou roda; 

B) Salto ao Eixo e/ou Salto entre 

mãos no plinto (transversal e 

longitudinal); 

C) Rolamento à frente saltada / 

Rolamento à frente com saída de 

pernas afastadas / Rolamento 

atrás com plano inclinado; 

D) Pino de braços e Pino de 

Cabeça;  

E) Subida de Frente, Rolamento à 

frente / Aptidão Física especifica 

de cada aluno;   

Grupo A 

A) Situação de Jogo – 3 x 3; 

B) Exercício Critério de 1 + 1 – 

Serviço por baixo, receção ao serviço e 

sustentação da bola; 

C) Aptidão Física específica de cada 

aluno + Passe e receção de futebol; 

 

A) Situação de Jogo – 3 x 3; 

B) Exercício Critério de 1 + 1 – 

Serviço por baixo, receção ao serviço e 

sustentação da bola; 

C) Aptidão Física específica de cada 

aluno + Passe e receção de futebol; 

 

Grupo B 

A) Situação de Jogo – 5 x 5; 

B) Exercício Critério de 2 + 2 – 

Serviço por cima, receção ao serviço, 

Posicionamento após a receção do 

serviço e sustentação da bola; 

C) Aptidão Física específica de cada 

aluno + rabia de futebol; 

A) Situação de Jogo – 5 x 5; 

B) Exercício Critério de 2 + 2 – 

Serviço por cima, receção ao serviço, 

Posicionamento após a receção do 

serviço e sustentação da bola; 

C) Aptidão Física específica de cada 

aluno + rabia de futebol; 

Instrução/ 

Critérios 

Êxito 

A) Equilíbrio, andar sobre o terço 

anterior do pé e realizar o salto 

em extensão para o colchão; 

B) Bacia elevada; Apoio das 

A) Equilíbrio, andar sobre o terço 

anterior do pé e realizar o salto 

em extensão para o colchão; 

B) Bacia elevada; Apoio das 

Grupo A 

A) Remate feito sem os apoios no 

solo/ drible feito em corrida / 

aglomeração em torno da bola / 

A) Remate feito sem os apoios no 

solo/ drible feito em corrida / 

aglomeração em torno da bola / 
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mãos na extremidade distal do 

aparelho, seguida de extensão e 

afastamento das pernas / Bacia 

Elevada; apoios das mãos na 

extremidade distal do aparelho, 

pernas recolhidas junto ao peito; 

Pernas entre os braços; 

C) Existir fase de voo; critérios 

do rolamento à frente / critérios 

do rolamento à frente c/ saída de 

pernas afastadas e mãos entre as 

pernas (fazendo contato com o 

solo); / Deitado no banco sueco 

executam força abdominal e 

puxam as pernas para perto da 

cabeça; Acabando de pé no solo;  

D) Mãos colocadas à largura dos 

ombros; impulsão a uma perna; 

apoio do espaldar e depois ir 

afastando lentamente; contar até 3 

segundos / triângulo formado 

pelas mãos e pela cabeça, puxar a 

bacia para cima; 

E) Contração abdominal; balanço 

com as pernas e subir a bacia para 

junto da barra fixa; /Cada aluno 

irá observar na tabela qual o teste 

que tem de trabalhar e o exercício 

específico para a sua situação; 

mãos na extremidade distal do 

aparelho, seguida de extensão e 

afastamento das pernas / Bacia 

Elevada; apoios das mãos na 

extremidade distal do aparelho, 

pernas recolhidas junto ao peito; 

Pernas entre os braços; 

C) Existir fase de voo; critérios 

do rolamento à frente / critérios 

do rolamento à frente c/ saída de 

pernas afastadas e mãos entre as 

pernas (fazendo contato com o 

solo); / Deitado no banco sueco 

executam força abdominal e 

puxam as pernas para perto da 

cabeça; Acabando de pé no solo;  

D) Mãos colocadas à largura dos 

ombros; impulsão a uma perna; 

apoio do espaldar e depois ir 

afastando lentamente; contar até 3 

segundos / triângulo formado 

pelas mãos e pela cabeça, puxar a 

bacia para cima; 

E) Contração abdominal; balanço 

com as pernas e subir a bacia para 

junto da barra fixa; /Cada aluno 

irá observar na tabela qual o teste 

que tem de trabalhar e o exercício 

específico para a sua situação; 

ocupação racional do espaço; 

B) Serviço: direção e contacto da mão 

na bola / Receção ao serviço / mínimo 

de 10 passes entre os diferentes 

elementos; 

C) Cada aluno irá observar na tabela 

qual o teste que tem de trabalhar e o 

exercício específico para a sua 

situação; / Passe e receção feita com a 

parte interna do pé; 

 

ocupação racional do espaço; 

B) Serviço: direção e contacto da mão 

na bola / Receção ao serviço / mínimo 

de 10 passes entre os diferentes 

elementos; 

C) Cada aluno irá observar na tabela 

qual o teste que tem de trabalhar e o 

exercício específico para a sua 

situação; / Passe e receção feita com a 

parte interna do pé; 

 

Grupo B 

A) Contra – ataque / aglomeração em 

torno da bola / ocupação racional do 

espaço; 

B) Serviço: direção e contacto da mão 

na bola / Receção ao serviço com a 

bola orientada / mínimo de 10 passes 

entre os diferentes elementos; 

C) Cada aluno irá observar na tabela 

qual o teste que tem de trabalhar e o 

exercício específico para a sua 

situação; / Circulação da bola; 

 

A) Contra – ataque / aglomeração em 

torno da bola / ocupação racional do 

espaço; 

B) Serviço: direção e contacto da mão 

na bola / Receção ao serviço com a 

bola orientada / mínimo de 10 passes 

entre os diferentes elementos; 

C) Cada aluno irá observar na tabela 

qual o teste que tem de trabalhar e o 

exercício específico para a sua 

situação; / Circulação da bola; 

 

Organização Estações a passar de A) a E). (as 

trocas são efetuadas ao apito do 

prof.) 

Estações a passar de A) a E). (as 

trocas são efetuadas ao apito do 

prof.) 

Estações a passar de A) a C). (as trocas 

são efetuadas ao apito do prof.) 

Estações a passar de A) a C). (as trocas 

são efetuadas ao apito do prof.) 

Tempo A) - B) – C) – D) – E) = 25’  A) - B) – C) – D) – E) = 50’  A)– B) – C) = 30’ (10’ em cada 

estação) 

A) – B) – C) = 60’ (20’ em 

cada estação) 
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PARTE FINAL 

Exercícios/ 

Objetivos 

A) Alongamentos; 

B) Instrução Final; 

A) Alongamentos; 

B) Instrução Final; 

A) Alongamentos; 

B) Instrução Final; 

C) Alongamentos; 

D) Instrução Final; 

Instrução/ 

Critérios 

Êxito 

A) Recuperação muscular; 

B) Resumo da sessão e 

projecção da sessão 

seguinte; 

A) Recuperação muscular; 

B) Resumo da sessão e 

projecção da sessão 

seguinte; 

A) Recuperação muscular; 

B) Resumo da sessão e projeção 

da sessão seguinte; 

C) Recuperação muscular; 

D) Resumo da sessão e projeção 

da sessão seguinte; 

Organização A) Alunos dispostos em 

xadrez; 

B) Alunos dispostos em U; 

A) Alunos dispostos em 

xadrez; 

B) Alunos dispostos em U; 

A) Alunos dispostos em xadrez; 

B) Alunos dispostos em U; 

C) Alunos dispostos em xadrez; 

D) Alunos dispostos em U; 

Tempo A) e B) 5’ A) 5’ B) 5’ A) 5’ B) 5’ A) 5’ B) 5’ 

Esquema da 

Aula 
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Espaços Pavilhão Exterior 1 

Aulas 52ª - 05.02 (3ªF) 53ª e 54ª – 07.02 55ª e 56ª – 14.02 (5ªF) 

Matérias A) Badminton; 

B) Atletismo: Salto em Altura; 

C) Voleibol;  

D Aptidão Física: Específico de 

cada aluno; 

A) Badminton; 

B) Atletismo: Salto em Altura; 

C) Voleibol;  

D Aptidão Física: Específico de 

cada aluno; 

A) Basquetebol; 

B) Andebol / Futebol 

C) Patinagem; 

 

PARTE INICIAL 

Exercícios/ 

Objetivos 

A) Instrução Inicial; 

B) Aquecimento Geral – 

Corrida de aquecimento + 

Mobilidade Articular; 

 

A) Instrução Inicial; 

B) Aquecimento Geral - 

Mobilidade Articular; 

C) Aquecimento Especifico - 

Exercícios de eu + volante 

(badminton) – Pega, P.B.F. e 

deslocamentos; e de 1+1 

(basquetebol) – passe e receção da 

bola; 

A) Instrução Inicial; 

B) Aquecimento Geral - Mobilidade Articular; 

C) Aquecimento Específico – Passe e receção da bola (futebol e basquetebol); 

Instrução/ 

Critérios 

Êxito 

A) Informação sobre o que irá 

ser abordado na aula; 

B) Ativação muscular; 

 

A) Informação sobre o que irá ser 

abordado na aula; 

B) Ativação muscular; 

C) Executar a P.B.F. e deslocar em 

função do volante; Executar passe 

de peito e receção da bola em 

corrida; 

A) Informação sobre o que irá ser abordado na aula; 

B) Ativação muscular; 

C) Executar passe e receção da bola corretamente de forma a adaptar para os 

exercícios seguintes; 

Organização A) Alunos sentados no local de 

instrução inicial; 

B) Alunos dispostos em xadrez; 

 

A) Alunos sentados no local de 

instrução inicial; 

B) Alunos dispostos em xadrez; 

C) Alunos dispostos, de forma 

aleatória, em meio campo do 

pavilhão; 

A) Alunos sentados no local de instrução inicial; 

B) Alunos dispostos em xadrez; 

C) Alunos divididos em 2 grupos; 

 

Tempo A) 5’ B) 5’ = 10’ A) 5’ B) 5’ C) 5’ = 15’ A) 5’ B) 5’ C) 8’ = 18’ 

PARTE PRINCIPAL 

Exercícios/ 

Objetivos 

Grupo A Grupo A 

A) Exercício Critério de 2 + 2 – A) Exercício Critério de 2 + 2 – A) Situação de jogo reduzido – 3 x 3; 
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Serviço curto, Lob e Clear; 

B) Salto de tesoura e/ou fosbury 

Flop; 

C) Exercício Critério de 1 + 1 – 

Serviço por baixo, receção ao 

serviço e sustentação da bola; 

D) Cada aluno irá observar na 

tabela qual o teste que tem de 

trabalhar e o exercício 

específico para a sua situação; 

Serviço curto, Lob e Clear; 

B) Salto de tesoura e/ou fosbury 

Flop; 

C) Exercício Critério de 1 + 1 – 

Serviço por baixo, receção ao 

serviço e sustentação da bola; 

D) Cada aluno irá observar na 

tabela qual o teste que tem de 

trabalhar e o exercício específico 

para a sua situação; 

B) Situação de Jogo – 5 x 5; 

C) Percurso de patinagem - Patinar para a frente e equilíbrio; 

 

Grupo B Grupo B 

A) Exercício Critério de 2 + 2 – 

Serviço curto, Lob e Clear; 

B) Salto de tesoura e/ou fosbury 

Flop; 

C) Exercício Critério de 2 + 2 – 

Serviço por cima, receção ao 

serviço, Posicionamento após a 

receção do serviço e sustentação 

da bola; 

D) Cada aluno irá observar na 

tabela qual o teste que tem de 

trabalhar e o exercício 

específico para a sua situação; 

A) Exercício Critério de 2 + 2 – 

Serviço curto, Lob e Clear; 

B) Salto de tesoura e/ou fosbury 

Flop; 

C) Exercício Critério de 2 + 2 – 

Serviço por cima, receção ao 

serviço, Posicionamento após a 

receção do serviço e sustentação da 

bola; 

D) Cada aluno irá observar na 

tabela qual o teste que tem de 

trabalhar e o exercício específico 

para a sua situação; 

A) Situação de jogo reduzido – 3 x 3; 

B) Situação de Jogo – 5 x 5; 

C) Percurso de patinagem - Patinar para a frente e equilíbrio; 

 

Instrução/ 

Critérios 

Êxito 

Grupo A Grupo A 

A) Serviço curto: para a o 

campo do adversário / resposta 

em Lob para o colega mais 

longe, para este realizar o Clear; 

B) Efetuar salto de tesoura com 

as pernas esticadas e com o 

tronco direito; Foosbury flop: 

Corrida rápida/ Chamada com o 

pé de fora / M.S. condutordo 

A) Serviço curto: para a o campo do 

adversário / resposta em Lob para o 

colega mais longe, para este realizar 

o Clear; 

B) Efetuar salto de tesoura com as 

pernas esticadas e com o tronco 

direito; Foosbury flop: Corrida 

rápida/ Chamada com o pé de fora / 

M.S. condutordo lado do M.I. livre 

A) c/ bola: Lançamento ao cesto / Passa a bola ofensivamente; s/bola: Atitude 

defensiva; 

B) Remate feito sem os apoios no solo/ drible feito em corrida / aglomeração 

em torno da bola / ocupação racional do espaço; 

C) Colocar-se de pé sobre os patins, deslizar para a frente e manter o equilíbrio 

corporal; 

 



 

255 
 

lado do M.I. livre / Elevar a 

anca durante a transposição da 

fasquia (ponte no ar)/após 

passar fasquia, cabeça ao peito e 

estender os m. i.; 

C) Serviço: direção e contacto 

da mão na bola / Receção ao 

serviço / mínimo de 10 passes 

entre os diferentes elementos; 

D) Cada aluno irá observar na 

tabela qual o teste que tem de 

trabalhar e o exercício 

específico para a sua situação; 

/ Elevar a anca durante a 

transposição da fasquia (ponte no 

ar)/após passar fasquia, cabeça ao 

peito e estender os m. i.; 

C) Serviço: direção e contacto da 

mão na bola / Receção ao serviço / 

mínimo de 10 passes entre os 

diferentes elementos; 

D) Cada aluno irá observar na 

tabela qual o teste que tem de 

trabalhar e o exercício específico 

para a sua situação; 

Grupo B Grupo B 

A) Serviço curto: para a o 

campo do adversário / resposta 

em Lob para o colega mais 

longe, para este realizar o Clear; 

B) Efetuar salto de tesoura com 

as pernas esticadas e com o 

tronco direito; Foosbury flop: 

Corrida rápida/ Chamada com o 

pé de fora / M.S. condutordo 

lado do M.I. livre / Elevar a 

anca durante a transposição da 

fasquia (ponte no ar)/após 

passar fasquia, cabeça ao peito e 

estender os m. i.; 

C) Serviço: direção e contacto 

da mão na bola / Receção ao 

serviço com a bola orientada / 

mínimo de 10 passes entre os 

diferentes elementos; 

D) Cada aluno irá observar na 

A) Serviço curto: para a o campo do 

adversário / resposta em Lob para o 

colega mais longe, para este realizar 

o Clear; 

B) Efetuar salto de tesoura com as 

pernas esticadas e com o tronco 

direito; Foosbury flop: Corrida 

rápida/ Chamada com o pé de fora / 

M.S. condutordo lado do M.I. livre 

/ Elevar a anca durante a 

transposição da fasquia (ponte no 

ar)/após passar fasquia, cabeça ao 

peito e estender os m. i.; 

C) Serviço: direção e contacto da 

mão na bola / Receção ao serviço 

com a bola orientada / mínimo de 

10 passes entre os diferentes 

elementos; 

D) Cada aluno irá observar na 

tabela qual o teste que tem de 

A) c/ bola: Ultrapassar o adversário / Passe e corte / equilíbrio defensivo / 

ressalto ofensivo; s/ bola: Marcação individual / ressalto defensivo; 

B) Contra – ataque / aglomeração em torno da bola / ocupação racional do 

espaço / combinações diretas e indiretas;  

C) Colocar-se de pé sobre os patins, deslizar para a frente e manter o equilíbrio 

corporal; 
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tabela qual o teste que tem de 

trabalhar e o exercício 

específico para a sua situação; 

trabalhar e o exercício específico 

para a sua situação; 

Organização Aula organizada por estações 

em que a rotação dos grupos é 

feita de A - B – C – D (as trocas 

são efetuadas ao apito do prof.).  

Aula organizada por estações em 

que a rotação dos grupos é feita de 

A - B – C - D (as trocas são 

efetuadas ao apito do prof.). 

Aula organizada por estações em que a rotação dos grupos é feita de A – B – C 

(as trocas são efetuadas ao apito do prof.). 

Tempo A) – B) - C) – D) = 30’ (7’ em 

cada estação) 

A) – B) - C) – D) = 60’ (15’ em 

cada estação) 

A) – B) – C) = 60’ (20’ em cada estação) 

PARTE FINAL 

Exercícios/ 

Objectivos 

A) Alongamentos; 

B) Instrução Final; 

A) Alongamentos; 

B) Instrução Final; 

A) Alongamentos; 

B) Instrução Final; 

Instrução/ 

Critérios 

Êxito 

A) Recuperação muscular; 

B) Resumo da sessão e 

projeção da sessão 

seguinte; 

A) Recuperação muscular; 

B) Resumo da sessão e 

projeção da sessão seguinte; 

A) Recuperação muscular; 

B) Resumo da sessão e projeção da sessão seguinte; 

Organização A) Alunos dispostos em 

xadrez; 

B) Alunos dispostos em U; 

A) Alunos dispostos em xadrez; 

B) Alunos dispostos em U; 

A) Alunos dispostos em xadrez; 

B) Alunos dispostos em U; 

Tempo A) e B) 5’ A) 5’ B) 5’ A) e B) 5’ A) 5’ B) 5’ 

Esquema da 

Aula 
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Aptidão Física  

Para esta unidade de ensino foi elaborado uma tabela com exercícios específicos para cada aluno com o objetivo de cada um trabalhar as 

capacidades em que apresenta maiores dificuldades.  
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Formação dos Grupos 

A formação dos grupos de trabalho para esta unidade de ensino foi feita através dos grupos de nível com ponderação de alguns alunos, derivado a 

não poderem estar no mesmo grupo que outros alunos (devido a existir comportamentos de desvio). O objetivo destes grupos é criar grupos o 

mais homogéneos possível de forma a poderem trabalhar diferentes objetivos entre grupos e que dentro do mesmo grupo consigam evoluir 

através de colegas com níveis semelhantes.  

Grupos de Trabalho: Jogos Desportivos Coletivos 

A B C D 

    

    

    

    

    

    

    
 

  

 

Grupos de Trabalho: Ginástica 

A B C D E 
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Avaliação Formativa 

Ficha de Avaliação Formativa: 9º C 

Nome do Aluno: _________________________________________________ Nº: ____ 

Matéria Aluno   Professor 

Andebol Faz Não Faz Faz Não Faz 

Remate em Salto     

Desmarcação     

Procura vantagem numérica ou 

posicional 

    

Basquetebol Faz Não Faz Faz Não Faz 

Lançamento na Passada     

Passe e corte     

Passa a bola ofensivamente     

Ressalto Ofensivo     

Voleibol Faz Não Faz Faz Não Faz 

Posição Base     

Serviço por baixo     

Toque de dedos     

Manchete     

Futebol Faz Não Faz Faz Não Faz 

Condução de Bola     

Remate     

Desmarcação     

Atletismo (Salto em Altura) Faz Não Faz Faz Não Faz 

Tesoura     

Fosbury Flop     

Badminton Faz Não Faz Faz Não Faz 

Deslocamentos     

Clear     

Lob     
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Serviço Curto     

Ginástica de Solo Faz Não Faz Faz Não Faz 

Rolamento à Frente c/ saída de Pernas 

Afastadas 

    

Avião     

Pino de Braços     

Rolamento à retaguarda c/ saída de 

Pernas Juntas 

    

Ginástica de Aparelhos Faz Não Faz Faz Não Faz 

Minitrampolim 

S. Extensão     

Pirueta     

Carpa     

Plinto 
S. Eixo     

S. Entre Mãos     

Trave 

Marcha na Ponta 

dos pés 

    

Avião     

Meio Pivot     

 

O Aluno: 

  

O EE: 

  

O Professor: 

 

Data:  ___/___/_______ 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Faculdade de Motricidade Humana 

 

Mestrado no Ensino da Educação Física dos  
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Ensino Básico e Secundário 
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Orientador da EBDFII: Ana Severo 
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Balanço da 5ª Unidade de Ensino 

OBJECTIVOS DO PROFESSOR  

OBJECTIVOS PROPOSTOS BALANÇO 

-Fazer diferenciação de objectivos e 

tarefas para os diferentes grupos de nível; 

O grupo A apresenta um nível muito 

baixo em algumas matérias (ex. voleibol), 

o que dificultou a diferenciação de ensino. 

Apresentam ainda um empenho 

insuficiente, o que dificulta o progresso 

deste grupo.  

De forma a solucionar este problema na 

próxima unidade de ensino irei continuar a 

planificar exercícios e objetivos 

diferenciados para este grupo, porem irei 

projetar exercícios mais exigentes de 

forma a que estes sintam a necessidade de 

se aplicarem para tentarem alcançar o 

mínimo exigido para o final do ciclo em 

cada matéria.  

-Melhorar a qualidade da instrução da 

parte principal da aula, bem como, a 

duração da mesma; 

Na minha opinião este objetivo não foi 

comprido mas irá continuar para a 

próxima unidade de ensino. Vou continuar 

a realizar, sempre que possível, a 

instrução no início da aula e no quadro, 

bem como, utilizar os alunos como 

agentes de ensino. 

-Utilizar os estilos de ensino de comando, 

tarefa, reciproco, inclusivo e programa 

individual; 

Este objetivo foi alcançado através da 

utilização de exercícios que 

potencializaram cada um dos estilos de 

ensino que era pretendido.  



 

266 
 

A implementação do trabalho a pares no 

aquecimento geral e especifico levou a um 

estilo de ensino reciproco com os mais 

aptos a ajudar o menos aptos e vice-versa. 

O estilo de ensino foi utilizado 

nomeadamente na lecionação da ginástica, 

em que os alunos escolhiam qual o salto 

que pretendiam realizar consoante o seu 

nível (ex: no mini-trampolim). Foi 

também utilizado na lecionação do salto 

em altura.  

O estilo de ensino programa individual foi 

utilizado na aptidão física com exercícios 

específicos para cada aluno de forma a 

melhorar as suas principais dificuldades 

nesta área.  

OBJECTIVOS DA TURMA 

OBJECTIVOS PROPOSTOS BALANÇO 

Desenvolvimento das matérias prioritárias 

da turma;  

Este objectivo está garantido através de 

uma elaboração vertical do plano anual de 

turma, do plano da 2ª Etapa e das 

Unidades de Ensino. 

Alcançar os objectivos propostos, no 

plano da 2ª Etapa, para as matérias 

prioritárias;  
(Ver no próximo ponto) 

Melhorar o espirito de turma e a união da 

mesma;  

A turma continua com dificuldades em ter 

um espirito coeso e unido pois existe 

muitos grupos sociais dentro da turma, 

que não se relacionam uns com os outros.  

Este objectivo não foi alcançado na sua 
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totalidade mas a através de alguns 

exercícios de cooperação existiram 

pequenas melhorias na espirito da turma.  

Para a próxima U.E. irei obrigatoriamente 

em todas as aulas realizar exercícios de 

cooperação com a turma e criar exercícios 

com grupos distintos, desenvolvendo a 

interacção social entre eles.  

Aumentar a capacidade de trabalho da 

turma e o seu empenho nas aulas; 

A turma continua a ter alguns elementos 

que têm uma capacidade de trabalho 

diminuta e que só se empenham após 

feedback do professor.  

Porém a consciencialização dos alunos 

fazendo uma auto-avaliação do seu 

comportamento e empenho em todas as 

aulas fez, na minha opinião, com que 

alguns elementos melhorassem o seu 

empenho e o comportamento.  

Esta tarefa de auto-avaliação na próxima 

U.E. irá continuar em prática e em todas 

as semanas vou eleger os dois melhores 

rapazes e raparigas da turma relativamente 

ao comportamento / empenho.  

Irei realizar também uma folha de auto 

avaliação no final da unidade de ensino, 

em que os alunos vão ter de se avaliar nos 

diferentes critérios de êxito de cada 

matéria e identificar se realizam ou não. 

Grupos de Nível 

Jogos Desportivos Colectivos 
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A - Grupos - Aptos B - Grupos + Aptos 

 

 

 

 

   

Ginástica Solo 

+ Apto  +- - Apto 

 

 

 

 

 

 

  

Ginástica Aparelhos 

+ Apto  +- - Apto 
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Objetivos da 5. U.E.  

 

Andebol 
Grupo Objetivo Avaliação 

Grupo A 

Nível Parte do Elementar: 

C/ Bola 

Procura vantagem numérica ou posicional 

Desmarcação (amplitude e profundidade) 

GR 

Inicia o contra-ataque 

Os objetivos não foram alcançados pois os alunos 
continuam a jogar muito aglomerados em torno 
da bola (o que retira a amplitude e a profundidade 
e dificulta a existência de vantagem numérica ou 
posicional). 

Grupo B 

Nível Parte do Elementar: 

C/ Bola 

Remata em salto (fintas e mudanças de direcção) 

Desmarcação (amplitude e profundidade) 

GR 

Inicia o contra-ataque 

 

Nível Elementar: 

S/Bola 

Marcação de vigilância 

Objetivos alcançados 

Basquetebol 
Grupo Objetivo Avaliação 

Grupo A 

Nível Introdutório: 

C/ Bola 

Lançamento ao cesto 

Passa a bola ofensivamente 

S/ Bola 

Atitude defensiva 

Tenta interceptar a bola 

Objetivos alcançados 

Grupo B 

Nível Elementar: 

C/Bola 

Ultrapassar o adversário (com ou sem bola) 

Passe e corte/equilíbrio ofensivo 

Objetivos alcançados 



 

270 
 

Aclaramento 

Ressalto ofensivo 

S/Bola 

Marcação individual 

Ressalto defensivo 
Futebol 

Grupo Objetivo Avaliação 

Grupo A 

Parte do nível Introdutório: 

C/Bola 

Recepção 

Remata 

Passa a bola  

Conduz a bola 

Desmarca-se  

Aclara 

S/ Bola 

Marca o adversário (HxH) 

GR 

Enquadra-se 

Passa a jogador desmarcado 

Continuam a ter dificuldades em realizar a 
receção, o passe e o remate com a parte interna 
do pé.  
 

Grupo B 

Parte do nível Avançado: 

C/ Bola 

Desmarca-se no mesmo corredor e na diagonal 

Devolve a bola (tabelinha) 

S/ Bola 

Fechar linhas de passe 

Dobras 

Ajusta posição defensiva (compensação) 

Objetivos alcançados 

Voleibol 
Grupo Objetivo Avaliação 

Grupo A 

Nível Parte do Elementar: 

Finaliza após 2º toque 

Defesa 

Conseguem finalizar após o segundo toque mas 
não consegue posicionar-se corretamente para 
defender pois apresentam uma grande dificuldade 
em movimentarem-se quando a bola está do 
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outro lado da rede. 

Grupo B 

Nível Elementar: 

Serviço por cima 

Posicionamento após a recepção do serviço 

Remate em apoio 

Defesa 

 

Nível Parte do Avançado: 

Recepção do serviço em manchete 

Permite a continuidade das acções ofensivas 

Remate 

Executa bloco Individual 

Objetivos alcançados com exceção do bloco 
individual 

Atletismo 
Grupo Objetivo Avaliação 

Grupo A e B 

Nível Introdutório:  

Salto em altura (tesoura) 

 

Nível Elementar:  

Salto em altura (Fosbury Flop) 

Salto de tesoura atingido 
Salto em Fosbury Flop apenas conseguido por um 
grupo restrito de alunos do género masculino.  

Badminton 
Grupo Objetivo Avaliação 

Grupo A 

Nível Introdutório: 

Posição base 

Deslocamentos 

Tipos de Pega 

Clear 

Lob 

 

Nível Elementar: 

Serviço curto 

 

Objetivos alcançados 

Grupo B 
Nível Elementar: 

Serviço curto 

Drive 

Objetivos alcançados 
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Amorti 
Ginástica de Solo 

Grupo Objetivo Avaliação 

Grupo A 

Nível Elementar: 

Cambalhota à frente com as pernas afastadas 

Cambalhota à frente saltada (corpo estendido em 

voo) 

Cambalhota à retaguarda 

Pino de braços 

Roda 

Avião 

Posições de flexibilidade 

Saltos, voltas e afundos 

Todos os conteúdos foram abordados nesta 
unidade de ensino e estão perto de serem 
alcançados na próxima unidade de ensino 
(período em que os mesmos têm de estar 
adquiridos). 

Grupo B 

Nível Elementar: 

Cambalhota à frente com as pernas afastadas 

Cambalhota à frente saltada (corpo estendido em 

voo) 

Cambalhota à retaguarda 

Pino de braços 

Roda 

Avião 

Posições de flexibilidade 

Saltos, voltas e afundos 

Todos os conteúdos foram abordados nesta 
unidade de ensino e estão perto de serem 
alcançados na próxima unidade de ensino 
(período em que os mesmos têm de estar 
adquiridos). 

Grupo C Parte do nível Avançado: 

Rodada 

Cambalhota à retaguarda com passagem por pino 

Salto de mãos à frente  

Posições de equilíbrio 

Posições de flexibilidade 

Posições de força 

Saltos, voltas e afundos 

Todos os conteúdos foram abordados nesta 
unidade de ensino e estão perto de serem 
alcançados na próxima unidade de ensino 
(período em que os mesmos têm de estar 
adquiridos). 

Ginástica de Aparelhos 
Grupo Objetivo Avaliação 

Grupo A Nível Elementar: Todos os conteúdos foram abordados nesta 
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Plinto 

Salto entre mãos (transversal) 

Mini - Trampolim 

Pirueta 

Carpa pernas afastadas 

Trave 

Entrada a um pé 

Marcha na ponta dos pés 

Avião 

Barra Fixa 

Subida de frente 

Saída de frente 

unidade de ensino e estão perto de serem 
alcançados na próxima unidade de ensino 
(período em que os mesmos têm de estar 
adquiridos). 

Grupo B 

Consolidar o nível Elementar Todos os conteúdos foram abordados nesta 
unidade de ensino e estão perto de serem 
alcançados na próxima unidade de ensino 
(período em que os mesmos têm de estar 
adquiridos). 

Grupo C Nível Avançado: 

Plinto 

Roda (transversal) 

Salto entre-mãos (longitudinal) 

Trave 

Entrada de eixo 

Volta 

Saltos 

Saída em rodada 

Barra Fixa 

Passagem de uma perna por cima e para a frente da 

barra, seguida de sarilho à frente 

Todos os conteúdos foram abordados nesta 
unidade de ensino e estão perto de serem 
alcançados na próxima unidade de ensino 
(período em que os mesmos têm de estar 
adquiridos). 
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Aspetos a considerar para a construção da 6ª UE: 

Atividades Físicas 

Matérias prioritárias da turma:  

 Badminton; 

 Ginástica de Aparelhos; 

 Voleibol; 

 Basquetebol; 

 Andebol; 

 

(Consultar PLANEAMENTO DA 2ªETAPA) 

Aptidão Física 

Nesta unidade de ensino a aptidão aeróbia vai ser sempre trabalhada com vista a existirem alunos que ainda não conseguem realizar 5 minutos de 

corrida continua. Para além do desenvolvimento desta aptidão os alunos irão desenvolver o que tem mais necessidades.  

Nº Nome do Aluno Teste a Melhorar 

1  Abdominais + Extensões de Braços 

2  Abdominais + Extensões de Braços 

3  Abdominais + Extensões de Braços 

4  Extensões de Braços + Flexibilidade do tronco 

5  Extensões de Braços + Flexibilidade do tronco 

6  Extensões de Braços + Flexibilidade do tronco 

7  Extensões de Braços + Flexibilidade do tronco 

8  Extensões de Braços + Flexibilidade do tronco 

9  Extensões de Braços + Flexibilidade do tronco 
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11  Abdominais + Flexibilidade do Tronco 

12  Extensões de Braços + Flexibilidade do tronco 

13  Abdominais + Extensões de Braços 

14  Abdominais + Extensões de Braços 

15  Abdominais + Extensões de Braços 

16  Abdominais + Flexibilidade do Tronco 

17  Abdominais + Flexibilidade do Tronco 

18  Abdominais + Flexibilidade do Tronco 

19  Abdominais + Extensões de Braços 

20  Abdominais + Extensões de Braços 

21  Abdominais + Extensões de Braços 

22  Flexibilidade do tronco + Extensões de Braços 

24  Flexibilidade do tronco + Extensões de Braços 

25  Abdominais + Flexibilidade do Tronco 

26  Flexibilidade do tronco + Extensões de Braços 

27  Flexibilidade do tronco + Extensões de Braços 
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Conhecimentos (a desenvolver) 

 

Factores associados a um estilo de vida saudável:  

O desenvolvimento das diferentes capacidades físicas provoca melhorias na aptidão física, contribuindo desta forma para um estilo de vida 

saudável. De seguida iremos abordar as quais as adaptações que ocorrem no organismo quando desenvolvemos uma determinada capacidade 

motora. 

Alimentação 

De forma a possuirmos um estilo de vida saudável devemos efectuar uma alimentação racional, garantindo um equilíbrio na qualidade e na 

quantidade, variedade, exequibilidade, número de refeições adequadas e cumprimento dos horários e compreensão das excepções. O nosso 

organismo é constituído por um conjunto de elementos químicos que nas proporções adequadas promovem o seu bom desenvolvimento, 

manutenção e aproveitamento. 

Desta forma devemos: 

 Efectuar cerca de cinco a seis refeições por dia, em que o pequeno-almoço constitui a principal refeição devendo ser rico e diversificado; 

 Evitar comer alimentos muito ricos em calorias e que não são nutritivos, como por exemplo: bolos, bebidas gasosas e alcoólicas, etc. 

 Preferir água e sumos naturais em detrimento de bebidas artificiais, alcoólicas e gaseificadas. 

 Evitar comidas gordurosas e preferir as gorduras vegetais porque são mais ricas em ácidos gordos insaturados (menos maléficos para o 

organismo). 

Repouso e higiene     

O repouso é essencial para recuperar a energia despendida e restabelecer o equilíbrio do organismo nomeadamente os jovens com cerca de 14 

anos devem ter 8 a 10 horas de sono. O esforço intensivo sem repouso origina falta de rendimento a todos os níveis, caracterizado por 

perturbações de sono, perda de apetite factores esses que originam acidentes e lesões.  
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Relativamente à higiene diária, é extremamente importante tomar duche e lavar os dentes, de forma a garantir uma protecção do organismo e 

reduzir o risco de 
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Avaliação Formativa 

Ficha de Avaliação Formativa: 9º C 

Nome do Aluno: _________________________________________________ Nº: ____ 

Matéria Aluno   Professor 

Andebol Faz Não Faz Faz Não Faz 

Remate em Salto     

Desmarcação     

Procura vantagem numérica ou 

posicional 

    

Basquetebol Faz Não Faz Faz Não Faz 

Lançamento na Passada     

Passe e corte     

Passa a bola ofensivamente     

Ressalto Ofensivo     

Voleibol Faz Não Faz Faz Não Faz 

Posição Base     

Serviço por baixo     

Toque de dedos     

Manchete     

Futebol Faz Não Faz Faz Não Faz 

Condução de Bola     

Remate     

Desmarcação     

Atletismo (Salto em Altura) Faz Não Faz Faz Não Faz 

Tesoura     

Fosbury Flop     

Badminton Faz Não Faz Faz Não Faz 

Deslocamentos     

Clear     

Lob     
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Serviço Curto     

Ginástica de Solo Faz Não Faz Faz Não Faz 

Rolamento à Frente c/ saída de Pernas 

Afastadas 

    

Avião     

Pino de Braços     

Rolamento à retaguarda c/ saída de 

Pernas Juntas 

    

Ginástica de Aparelhos Faz Não Faz Faz Não Faz 

Minitrampolim 

S. Extensão     

Pirueta     

Carpa     

Plinto 
S. Eixo     

S. Entre Mãos     

Trave 

Marcha na Ponta 

dos pés 

    

Avião     

Meio Pivot     

 

O Aluno: 

  

O EE: 

  

O Professor: 

 

Data:  ___/___/_______ 

 

Avaliação Formativa 

Ficha de Avaliação Formativa: 9º C 

Nome do Aluno: _________________________________________________ Nº: ____ 

Matéria Aluno   Professor 

Andebol Faz Não Faz Faz Não Faz 
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Remate em Salto     

Desmarcação     

Procura vantagem numérica ou 

posicional 

    

Basquetebol Faz Não Faz Faz Não Faz 

Lançamento na Passada     

Passe e corte     

Passa a bola ofensivamente     

Ressalto Ofensivo     

Voleibol Faz Não Faz Faz Não Faz 

Posição Base     

Serviço por baixo     

Toque de dedos     

Manchete     

Futebol Faz Não Faz Faz Não Faz 

Condução de Bola     

Remate     

Desmarcação     

Atletismo (Salto em Altura) Faz Não Faz Faz Não Faz 

Tesoura     

Fosbury Flop     

Badminton Faz Não Faz Faz Não Faz 

Deslocamentos     

Clear     

Lob     

Serviço Curto     

Ginástica de Solo Faz Não Faz Faz Não Faz 

Rolamento à Frente c/ saída de Pernas 

Afastadas 

    

Avião     

Pino de Braços     

Rolamento à retaguarda c/ saída de 

Pernas Juntas 
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Ginástica de Aparelhos Faz Não Faz Faz Não Faz 

Minitrampolim 

S. Extensão     

Pirueta     

Carpa     

Plinto 
S. Eixo     

S. Entre Mãos     

Trave 

Marcha na Ponta 

dos pés 

    

Avião     

Meio Pivot     

 

O Aluno: 

  

O EE: 

  

O Professor: 

 

Data:  ___/___/_______ 
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AVALIAÇÃO FORMATIVA – GINÁSTICA 

 Não satisfaz Satisfaz Bom Muito Bom 
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EIXO 
 
 

    

 
 

ENTREMÃOS 
 
 

    

 
 
 

EIXO (LONGITUDINAL) 
 
 

    

 
 

TRAVE 
 
 

    

 
 

SEQUÊNCIA GIMNICA 
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AVALIAÇÃO FORMATIVA – GINÁSTICA APARELHOS 

 Não satisfaz Satisfaz Bom Muito Bom 

 
 

EXTENSÃO 
 
 

    

 
 

MEIA - PIRUETA 
 
 

    

 
 
 

PIRUETA 
 
 

    

 
 
 

ENGRUPADO 
 
 

    

 
 

CARPA 
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Balanço do Professor a Tempo Inteiro (PTI)  

 

Agrupamento Monte da Lua – Escola Básica 2,3 D. Fernando II 

 

 

Orientador da EBDFII: Ana Severo 

Orientador da FMH: Acácio Gonçalves 

 

 

 

Estagiário: Gonçalo Simões 

Turma: 9ºC 
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Ano Letivo: 2012/13 

Balanço do Professor a Tempo Inteiro (PTI) 
 

Após a realização da semana de Professor a Tempo Inteiro (PTI) torna-se fundamental a elaboração de um balanço sobre a mesma com algumas 

conclusões/reflexões pertinentes a transportar para a minha formação.  

O primeiro aspeto que queria salientar foi o facto de ter vivenciado um horário completo, igual a um professor comum, foi uma experiencia muito boa e que 

fez aumentar o meu gosto e desejo em ser professor de educação física.  

Antes de passar à semana do PTI propriamente dita, acho pertinente falar da seleção das turmas que compuseram o meu horário. As mesmas foram escolhidas 

pela professora orientadora Ana Severo e penso que não tenho nada a referir negativamente a este facto. Fiquei de lecionar o 5º D e E, o 7ºE, o 8ºE e F, o 9º C 

(a minha turma de lecionação) e o 10º N.  

Após a definição das turmas que iria lecionar comecei a tentar reunir-me com os professores responsáveis de cada turma para tentar saber algumas 

informações importantes, tais como, o numero de alunos existentes, os grupos de nível existentes, as rotinas organizativas e quais os espaços e matérias que 

queriam que abordasse em cada aula. Com exceção de uma professora, todos os outros me transmitiram essas informações com a maior brevidade possível. 

Apenas a professora responsável pelo 8º E e F me deu as informações no primeiro dia da semana do PTI, o que dificultou muito a execução de um 

planeamento atempado para aquelas duas turmas. Sobre os conteúdos a lecionar, na generalidade, não definiram nenhuma matéria que não estivesse à vontade, 

o que facilitou a minha preparação e prestação nas aulas.  

Passando para a semana do PTI, a lecionação de um horário completo, na minha opinião, é uma carga muito elevada de aulas a que não estava habituado e a 

minha primeira conclusão após o término da semana foi o facto de sentir muito cansaço acumulado (por não conseguir ter tempo de descanso entre as aulas ou 

um dia sem lecionar apenas uma turma).  
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O facto de ter lecionado turmas desde o 5º ano até ao 10º ano, com exceção do 6º ano, foi um aspeto muito importante pois deu para evidenciar que todos os 

anos têm características diferentes e que apresentam diferenças comportamentais e de execução motora entre si. O ano de escolaridade que gostei mais de 

lecionar foi o 10º e o 8º ano. Penso que o 10º ano apresenta um nível de execução motor muito elevado e como estão próximos do estado adulto torna-se mais 

fácil o diálogo entre professor-aluno, o que ajuda a melhorar o clima de aula e a compreensão dos alunos sobre determinado objetivo proposto pelo professor. 

O 8º ano, sendo o meio de um ciclo, apresentou uma boa capacidade de trabalho e empenho nas aulas, com poucos comportamentos desviantes provenientes 

da adolescência (muito presente no 9º ano) e com um clima muito positivo entre os alunos e entre o professor - alunos.  

Outra conclusão que retiro após esta experiencia foi a que um professor com um horário completo tem um número elevado de alunos, o que dificulta ter um 

conhecimento aprofundado e de proximidade com cada um. Revela-se assim muito importante a elaboração de uma avaliação formativa ao longo das aulas 

para ajudar o professor a diminuir a subjetividade da avaliação. A avaliação formativa ganha uma maior importância porque com um horário completo o 

professor, na maioria das vezes, sai de uma aula tendo apenas o intervalo a separá-lo da próxima aula. Este facto faz com que o docente não consiga registar 

após a aula grandes informações do que decorreu em cada aula e no final do seu dia de trabalho torna-se difícil recordar o que se passou ao longo das aulas.  

A lecionação de varias aulas por dia, e muitas delas seguidas, dificulta a disponibilidade física e mental de um professor (nomeadamente nesta experiencia por 

não estar habituado a essa rotina). Como estratégia para combater esta evidência o professor deve ter tudo planeado previamente e ser o mais organizado 

possível. É também importante que crie desde cedo rotinas de organização e de montagem e desmontagem do material necessário às aulas para não acrescentar 

essa tarefa para si mas para os seus alunos.  

Por último, gostava de referir que apesar de ter o planeamento de todas as aulas do PTI elaboradas antes do início da semana (com a exceção já referida dos 

8º’s anos), na grande maioria das aulas não foi possível a execução do que estava planeado devido a estarem condições climatéricas adversas, e por isso existiu 

a necessidade de alterar o espaço de aula. O facto de não conseguir aplicar o que estava planeado, na minha opinião, não foi um problema pois consegui ter 

sempre uma boa capacidade de adaptação às situações e nunca me atrapalhei perante uma adversidade nova.  
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Posso concluir dizendo que foi uma experiencia muito gratificante e positiva para a minha formação enquanto professor, treinador e homem pois consegui 

vivenciar o dia-a-dia de professor com um horário completo. Com o feedback recebido por parte de muitos alunos, de agrado em relação às minhas aulas e ao 

conteúdo desenvolvido, aumenta a minha paixão e vontade em ser professor e a continuar o meu trabalho com crianças e jovens adolescentes.  
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Balanço do 1º Ciclo 

 

Agrupamento Monte da Lua – Escola Básica 2,3 D. Fernando II 

 

 

Orientador da EBDFII: Ana Severo 

Orientador da FMH: Acácio Gonçalves 

 

 

 

Estagiário: Gonçalo Simões 

Turma: 9ºC 

Ano Letivo: 2012/13 
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Balanço do 1º Ciclo 
 

Após a realização das duas sessões no 1º ciclo torna-se fundamental a elaboração de um balanço sobre a mesma com algumas conclusões/reflexões pertinentes 

a transportar para a minha formação.  

É importante referir que a turma a que lecionei é do 4º de escolaridade e que apresenta poucos comportamentos de desvio. A turma é constituída por 24 

alunos, sendo que o número de rapazes e raparigas é quase idêntico.  

Uma dificuldade logo apresentada de início foi na execução do planeamento da primeira aula, em que não sabia o que teria de lecionar. Para resolver esta 

situação fui pesquisar ao programa do 1º ciclo – expressão e educação: Físico-motora, musical, dramática e plástica o que era essencial para este ano de 

escolaridade. Após esta pesquisa foi importante falar com o professor estagiário João Santos sobre algumas informações básicas da turma, nomeadamente 

sobre a prestação motora dos alunos (pois este já tinha lecionado a turma as duas semanas anteriores).  

Após o planeamento da sessão, na execução da mesma não tive grandes dificuldades pois os alunos, como já foi referido em cima, não apresentam grandes 

comportamentos de desvio e cumprem com os sinais de organização definidos. O planeamento desta primeira sessão foi cumprido na íntegra e penso que os 

alunos gostaram da mesma. A aula teve sempre um clima positivo e de cordialidade entre os alunos e entre o professor e os alunos. 

Para a realizar a elaboração do planeamento da segunda sessão senti maiores dificuldades pois quis planear algo que fosse mesmo uma necessidade dos 

alunos. Penso que consegui cumprir com esse objetivo e realizar exercícios para as principais carências que a turma apresentava, manipulação com bola e 

coordenação geral (nomeadamente nos rolamentos).  

Esta segunda aula foi também importante para continuar a consolidar as rotinas de organização através dos exercícios escolhidos para o aquecimento. A turma 

continuou a apresentar um comportamento bom com poucos comportamentos de desvio e com um bom clima de aula.  
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Penso que este trabalho deve ser continuado pois é fundamental para a evolução motora e psicológica dos alunos. Achei por isso importante entregar as 

informações mais pertinentes da turma ao professor estagiário Pedro Coelho pois seria ele a lecionar as duas sessões seguintes. Este acontecimento faz com 

que existe mais facilmente uma continuidade de trabalho e uma progressão nos exercícios e no trabalho desenvolvido com os alunos. 

Como conclusão, acho fundamental que exista uma avaliação inicial dos alunos para se conseguir realizar um planeamento justo às necessidades que os alunos 

apresentam. Retiro desta experiencia que consegui facilmente lecionar neste ano de escolaridade e percebi a diferença dos objetivos entre o 1º ciclo e o 2º e 3º 

ciclo. Numa experiencia futura penso que ainda posso melhorar, nomeadamente na criatividade dos exercícios e na ocupação do espaço disponível, através de 

um trabalho por grupos ou áreas.  
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Introdução 

No âmbito da área 2, Investigação e Inovação, o núcleo de estágio pedagógico procedeu à elaboração de um projeto de intervenção-ação no contexto 

de um problema identificado na escola, obesidade nas crianças e adolescentes, A obesidade é provavelmente o mais antigo distúrbio metabólico, havendo 

relatos da ocorrência desta desordem em múmias egípcias e em esculturas gregas (Blumenkrantz, 1997). Considerada pela Organização Mundial de Saúde 

como a epidemia do séc. XX, cuja prevalência tem aumentado (Padez, 2002). Ao definir este tema, conseguiu-se aproximar o trabalho desenvolvido nesta 

área, com o elaborado para a disciplina de Investigação Educacional do 1º semestre de mestrado no Ensino da Educação Física dos Ensino Básico e 

Secundário. 

Este projeto tem como principal objetivo a identificação, por parte do núcleo de estágio, de um problema existente na escola, com argumentação e 

consistência teórica, seguida de sugestões válidas para a superação desse mesmo problema, levando a informação à comunidade escolar. 

Nesse sentido, o trabalho está estruturado em quatro grandes temas: Enquadramento Teórico, Metodologia, Resultados e Conclusões. O 

Enquadramento Teórico sustenta a pertinência do problema apresentado, caracterizando-o de forma consistente. A Metodologia, está subdividida em Objetivo 

do estudo, Procedimentos e Tratamento de Dados, para objetivamente garantir a validade e fiabilidade do problema identificado. No que se refere aos 

Resultados, são apresentados e discutidos por forma a permitirem levar à Conclusão, onde se pretende definir soluções para combater o problema identificado, 

apresentando as mesmas à comunidade escolar. As Referências Bibliográficas estarão contempladas no final do documento, seguidas pelos Anexos. 

  



 

299 
 

Enquadramento Teórico 

Obesidade e Excesso de peso 

Definição e caracterização 

A obesidade é uma doença crónica que corresponde a um aumento das reservas lipídicas no tecido adiposo (no seu sentido lato) (Padez, 2002). A 

obesidade é um distúrbio nutricional traduzido por um aumento de tecido adiposo, resultante do balanço positivo de energia na relação ingestão-gasto calórico, 

que frequentemente leva a prejuízos de saúde (Silva, et al., 2003). 

A obesidade é um problema de saúde que afeta os países industrializados, estando associada a cinco das principais causas de morte nas sociedades 

contemporâneas: a doença cardíaca, alguns tipos de cancros, AVC, a diabetes de tipo II e a aterosclerose (Padez, 2002). 

IMC e Percentis 

Em 1998 a Organização Mundial de Saúde definiu os intervalos do índice de massa corporal em: magro < 18,5; normal, 18,5-24,9; excesso de peso, 

25,0 – 29,9 e obesidade > 30,0 (Padez, 2002). 

O estudo de Fonseca, et al. (1998) permite concluir que embora o IMC apresente uma importante variação com a idade e com a maturidade sexual, 

tem sido considerado como um bom indicador de obesidade em adolescentes. O IMC apresentou alta correlação com as outras medidas antropométricas. 

Como conclusão deste estudo, os resultados indicam que o IMC é um indicador de obesidade para os adolescentes e apontam a influência familiar e o 

sedentarismo como principais responsáveis. 

Para uma melhor classificação de excesso de peso e obesidade, consideramos determinante a utilização das curvas e tabelas de percentis com o valor 

de IMC calculado, atendendo à idade da criança. São então estipulados os seguintes intervalos: 

 Baixo peso: Uma criança que esteja abaixo do percentil 5; 

 Peso normal: Uma criança que esteja entre o percentil 5 e 85; 

 Excesso de peso: Uma criança que esteja entre o percentil 85 e 95;  

 Obesidade: Uma criança que esteja acima do percentil 95.  
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Como se pode verificar nos gráficos de classificação da obesidade em percentis (NCHS-CDC, 2000) no anexo 1, existe um para o género feminino e 

outro para o género masculino. Uma vez sabendo a idade e o respetivo IMC do sujeito, observa-se no gráfico em que percentil o mesmo se encontra, obtendo 

desta forma uma classificação mais objetiva do indivíduo. 

As recomendações do National Center of Health Statistics 2000, considera sobrepeso o índice de massa corporal igual ou superior ao percentil 85 e 

inferior ao percentil 95 e obesidade, o índice de massa corporal igual ou superior ao percentil 95 (Silva, et al., 2005). 

Diferenças entre géneros 

 O estudo realizado por Silva, et al. (2003) permite concluir que nas crianças do sexo feminino, a prevalência de excesso de peso foi de 27,0% e a de 

obesidade foi de 9,8%, no sexo masculino, a prevalência de excesso de peso foi de 17,6% e a de obesidade foi de 13,0%. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre as prevalências de excesso de peso nos sexos masculino e feminino. A diferença entre as prevalências de obesidade no sexo masculino e 

feminino também não teve significância estatística (Silva, et al., 2003). 

 Segundo o estudo de Silva, et al., em 2008, o IMC aumenta no decorrer da idade para ambos os géneros, sendo que a média dos valores das meninas é 

superior. As únicas diferenças significativas (p<0,05) entre géneros foram encontradas nos 7,5 anos da categoria da idade. Observou-se que os valores médios 

de IMC têm aumentado significativamente entre as idades de 6 a 10 anos para meninas e meninos portugueses. Para meninos, encontrou-se uma prevalência 

de excesso de peso de 14,1%, para meninas, alcançou-se o valor de 18,6%, fazendo a média, os dados indicam 16,4%, valor muito alto. Observou-se que 

meninas apresentam maiores valores de IMC quando comparadas com meninos, estas diferenças são explicadas pelo dimorfismo sexual que aparece a partir 

dos cinco anos de idade. A prevalência da obesidade nos sujeitos portugueses indica valores de 4,4% para meninos e 6,5% para meninas. No geral, o excesso 

de peso e a prevalência da obesidade foram maiores em meninas portuguesas do que nos meninos com idade de 6 a 10 anos. 

Mundo e Portugal 

 Considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a primeira causa mundial de doença evitável, a obesidade é uma patologia promotora 

de uma significativa diminuição da esperança média de vida.  

Recentemente, a obesidade pôde ser considerada a mais importante desordem nutricional nos países desenvolvidos, tendo em vista o aumento de sua 

incidência: acredita-se que atinja 10% da população desses países (Dyer, 1994) e que mais de um terço da população norte-americana esteja acima do peso 

desejável (Baron, 1995). A obesidade está sendo considerada uma epidemia mundial, presente tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento 
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(Popkin & Doak, 1998). O aumento de sua incidência está distribuído em quase todas as raças e sexos, e atinge principalmente a população de 25 a 44 anos 

(Blumenkrantz, 1997). 

Monteiro et al. (1995) encontraram informações importantes quanto ao aumento da prevalência da obesidade no Brasil, principalmente quando se 

considera que este aumento, apesar de estar distribuído em todos os estratos econômicos da população, é proporcionalmente mais elevado nas famílias de mais 

baixo rendimento. Isso também pode ser observado nos Estados Unidos, já que essa desordem nutricional atinge a sua população independente do nível 

socioeconómico, sendo predominantemente encontrada entre as pessoas de classe económica baixa (Bray, 1992). 

Portugal é considerado o sexto país europeu com maior prevalência de obesidade, despendendo cerca de 3,5% do seu orçamento anual no tratamento 

desta doença (Costa, et al., 2010). 

Segundo Silva, et al. (2008) deve existir uma atenção necessária para se estabelecer e aplicar recomendações para uma dieta adequada e de existir um 

aumento da atividade física das crianças portuguesas. 

O estudo realizado por Wang, et al. (2006) veio reforçar que a existência de alunos com excesso de peso e obesidade nas escolas portuguesas é uma 

realidade dos dias de hoje.  

O estudo desenvolvido por Nobre, et al. (2004) revela que em Portugal a prevalência da obesidade foi avaliada no âmbito de um estudo 

epidemiológico a nível nacional, orientado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade. Os resultados, publicados em 2000, mostraram que 

aproximadamente 35% da população portuguesa entre os 18 e os 65 anos tinha excesso de peso e 14.4% eram obesos. Em 1989, um estudo com uma amostra 

superior a 1000 indivíduos, realizado na região do Porto, mostrou uma prevalência de obesidade de 58% no sexo masculino e de 54% no sexo feminino 

(Nobre, et al., 2004). O mesmo estudo refere ainda que tal como em muitos outros países em Portugal também se tem assistido a um aumento da prevalência 

de jovens obesos. Uma análise sequencial da prevalência de excesso de peso e de obesidade em jovens do sexo masculino, mostrou um aumento de 8,1% de 

jovens com excesso de peso em 1960 para 18,0% em 1990 e de 0,9% de jovens obesos em 1960 para 2,9% em 1990. Embora nas últimas décadas se tenha 

assistido, em Portugal, a um aumento da estatura e do peso dos jovens, o aumento do peso parece ser desproporcionado relativamente ao verificado na 

estatura, tendo como consequência direta o aumento da prevalência da obesidade (Nobre, et al., 2004). 
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Causas e Efeitos 

Causas  

Entre diversos fatores ambientais envolvidos na obesidade, destaca-se a ingestão energética excessiva e a atividade física diminuída (Silva, et al., 

2005).  

A redução na prática de exercícios físicos, decorrente da falta de oportunidade de praticá-los de modo regular e da ausência de informações quanto aos 

benefícios prováveis, associado à modificação qualitativa na dieta, das populações urbanas, com aumento no consumo de gorduras e redução no consumo de 

fibras, contribuiriam para o aumento da prevalência de obesidade na população (Silva, et al., 2005). 

Nas crianças com idade inferior a 6 anos, a obesidade poderá instalar- se devido à obesidade dos progenitores. Crianças com 1 e 2 anos tendo um dos 

pais obesos, apresentam geralmente um aumento de risco de obesidade, em comparação com crianças cujos progenitores não são obesos (Campos, et al., ). 

O elevado consumo de alimentos ricos em gordura e com elevado valor calórico, redução no consumo de proteínas de origem vegetal, de alimentos 

ricos em fibras e em vitaminas, associados a um excessivo sedentarismo condicionado pela redução da prática de atividade física e aumento de hábitos que 

não geram gasto calórico como ver TV e uso de videojogos e computadores (Campos, et al., ). 

Segundo o estudo realizado por Costa, et al., em 2010, conclui-se que a identificação de obesidade no agregado familiar, nomeadamente na figura 

materna, parece constituir um indicador prenunciador dos hábitos alimentares e de atividade física desenvolvido nas crianças e jovens estudados. A 

predominância de um nível socioeconómico médio-baixo, poderá ser responsável pela desestruturação comportamental, relativamente à seleção e capacidade 

de planificação alimentar e dos tempos-livres.  

A industrialização desmesurada criou a necessidade do consumo de alimentos processados e prontos a comer, que contemplam um excessivo valor 

calórico, imputável ao seu elevado teor em gorduras saturadas, hidratos de carbono simples e sal (Costa, et al., 2010). 

Uma vez que os comportamentos saudáveis são enraizados na infância e consolidados durante toda a vida, parece-nos conveniente alertar para a falta 

de responsabilização dos pais e prestadores de cuidados, na orientação das escolhas alimentares e implementação de hábitos de atividade física nos seus 

descendentes (Costa, et al., 2010). 

Após a leitura do estudo de Wang, et al. (2006) podemos concluir que a maior parte das crianças não atinge os valores mínimos de condição física 

aceitável (medido através da bateria de testes do Fitnessgram). 
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A obesidade não é uma desordem singular, e sim um grupo heterogêneo de condições com múltiplas causas que em última análise resultam no 

fenótipo de obesidade. Os princípios mendelianos e a influência do genótipo na etiologia desta desordem podem ser atenuados ou exacerbados por fatores não-

genéticos, como o ambiente externo e interações psicossociais que atuam sobre mediadores fisiológicos de gasto e consumo energético (Jebb, 1997). Segundo 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) (World, 1990), a ocorrência da obesidade nos indivíduos reflete a interação entre fatores dietéticos e ambientais com 

uma predisposição genética. Contudo, existem poucas evidências de que algumas populações são mais suscetíveis à obesidade por motivos genéticos, o que 

reforça serem os fatores alimentares – em especial a dieta e a atividade física – responsáveis pela diferença na prevalência da obesidade em diferentes grupos 

populacionais (World. 1990). 

Há também evidências sugerindo forte influência genética no desenvolvimento da obesidade, mas seus mecanismos ainda não estão esclarecidos. 

Acredita-se que esses fatores possam estar relacionados ao consumo e gasto energético. O controlo do apetite e o comportamento alimentar também sofrem 

influência genética. Há indícios de que o componente genético atua sobre o gasto energético, em especial sobre a taxa metabólica basal (TMB) (Baron, 1995; 

Grundy, 1998), a qual é, determinada principalmente pela quantidade de massa magra (Hill et al., 1993; Jebb, 1997). Além disso, deve-se considerar que há 

diferenças individuais na suscetibilidade à obesidade (Blumenkrantz, 1997). Grundy (1998) destaca em sua revisão que o envelhecimento também está ligado 

ao ganho de peso, por estar associado a fatores como declínio na TMB em consequência da perda de massa muscular, diminuição na prática de atividades 

físicas e aumento no consumo alimentar.  

Problemas psicológicos também estão associados ao ganho de peso, como por exemplo ansiedade e depressão (Baron, 1995; Jebb, 1997), 

influenciando principalmente o comportamento alimentar (Stunkard & Wadden, 1992). 

Efeitos 

O excesso de peso e a obesidade apresentam diferentes consequências negativas para a condição humana, quer sejam físicas, psicológicas, sociais ou 

económicas (Silva, et al., 2008). 

A obesidade tem vindo a preocupar devido ao seu aumento na idade infantil mas essencialmente porque esta, perdura para idade adulta, aumentando 

consequentemente os riscos patológicos, causadores de situações incapacitantes na vida diária e morte prematura (Diabetes Mellitus Tipo II, HTA, Enfarte de 

Miocárdio e Acidentes Vasculares Cerebrais diversos) (Campos, et al.,). 

Quando o Índice de Massa Corporal (IMC) (kg/m2) está acima de 35, aumenta o risco de desenvolvimento da Diabetes Meliitus 93 vezes em mulheres 

e 42 vezes em homens (Jung, 1997). Os maiores riscos a saúde causados pela obesidade aumentam progressivamente e desproporcionalmente aumento de 

peso, numa curva conhecida como em forma de "J". Além disso, o risco de mortalidade agrava-se ainda mais para pessoas obesas fumantes (Worl, 1990; 
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Baron, 1995; Blumenkrantz, 1997). Comparando com pessoas de peso normal, homens com 20% acima do peso desejável têm 20% a mais de probabilidade 

de morrer por todas as causas; possuem o risco duas vezes maior de falecer por diabetes; têm 40% a mais de hipótese de desenvolver disfunções na vesícula 

biliar e 25% a mais de doenças coronárias. Em homens com 40% acima do peso desejável, a mortalidade por todas as causas é 55% maior, apresentam 70% a 

mais de propensão de desenvolver doenças coronárias, e o risco de morte por diabetes é quatro vezes maior do que entre pessoas de peso normal 

(Blumenkrantz, 1997). 

Comparando com pessoas de peso normal, homens com 20% acima do peso desejável têm 20% a mais de probabilidade de morrer por todas as causas; 

possuem o risco duas vezes maior de falecer por diabetes; têm 40% a mais de possibilidade de desenvolver disfunções na vesícula biliar e 25% a mais de 

doenças coronárias. Em homens com 40% acima do peso desejável, a mortalidade por todas as causas é 55% maior, apresentam 70% a mais de hipótese de 

desenvolver doenças coronárias, e o risco de morte por diabetes é quatro vezes maior do que entre pessoas de peso normal (Blumenkrantz, 1997). 

Segundo Jung, em 1997, apesar das doenças coronárias representarem a maior causa de mortes relacionadas ao excesso de peso, as pessoas obesas 

frequentemente desenvolvem outras condições que as predispõem à mortalidade, em especial o diabetes mellitus e doenças do trato digestivo, além das 

neoplasias. 

Atividade Física 

 Baixos níveis de atividade física contribuem significativamente para a obesidade e excesso de peso (Padez, 2002). 

Uma pessoa que não tem problemas na absorção de nutrientes, a energia armazenada irá aumentar somente se o seu consumo exceder o total de 

energia despendida, libertando a mesma através da atividade física, do metabolismo basal e da termogénese. Nesta sentido, a inatividade física pode 

representar uma causa e consequência desta patologia (Padez, 2002). 

Os altos valores de sedentarismo contribuem significativamente para a prevalência atual de obesidade e de outros problemas de saúde (Padez, 2002). 

A rejeição da criança obesa pelos colegas implica menor participação em jogos e, como tal, menor prática de atividade física, ajudando ao 

desenvolvimento e manutenção do excesso de gordura (Campos, et al.,). 

Segundo estudo realizado por Silva, et al. (2008), a obesidade e a pressão arterial (PA) elevada têm aumentado consideravelmente em crianças e 

adolescentes, enquanto os domínios da atividade física declinam em proporção similar. Nas últimas décadas, o nível de atividade física diminuiu por diversas 

razões, como o aumento de veículos motores para ir à escola, maior tempo gasto em atividades sedentárias e menor participação em atividade física 
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organizado. Essas mudanças provocaram efeitos adversos à saúde física e mental, aumentando a exposição às condições de risco e reduzindo as oportunidades 

para um estilo de vida saudável. 

O deslocamento ativo para a escola mostrou-se associado à menor prevalência de excesso de peso e de gordura corporal, em relação ao deslocamento 

passivo (Silva, et al., 2008). 

A prática de exercícios físicos, é um tema onde se assume consenso no sentido em que á medida que a sociedade se torna mais desenvolvida e 

mecanizada, a prática de atividade física diminui, diminuindo o gasto energético diário (World, 1990; Grundy, 1998). 

Hábitos alimentares 

 O ambiente escolar influencia o aumento de peso da criança isto porque nos bares escolares existe a facilidade em adquirir alimentos doces e 

caloricamente densos (Campos, et al.,). 

 O excesso de energia e, principalmente, de lípidos na alimentação, favorece o aumento da adiposidade (World, 1990; Rolls & Shide, 1992).  

Um outro aspeto alimentar, considerado por Jebb (l997), está relacionado com a frequência alimentar, já que os indivíduos que consomem maior 

número de pequenas refeições ao longo do dia apresentam peso relativamente menor do que aqueles que consomem número menor de grandes refeições. 

Habilitações escolares dos Encarregados de Educação 

Nas raparigas, à medida que aumenta o grau de instrução do pai e da mãe, é menor a percentagem de obesidade (IMC> 30), nos rapazes a relação é 

semelhante, com os filhos de pais com um grau de ensino universitário a apresentarem as menores percentagens de obesidade (Padez, 2002). Neste sentido, 

pode concluir-se que o nível de formação dos progenitores resulta numa influência direta (negativa ou positiva) no que se refere ao excesso de peso e/ou 

obesidade das crianças e adolescentes. 

Soluções para combater a obesidade e excesso de peso 

 A deteção do excesso de gordura durante a infância é importante, por permitir uma intervenção precoce e evitar a instalação das suas complicações. 

Quanto mais idade tiver a criança e maior for o excesso de peso, mais difícil será a reversão do quadro existente, pelos hábitos alimentares incorporados e 

pelas alterações metabólicas instaladas (Silva, et al., 2003). 

 A caraterização dos hábitos e comportamentos populacionais e a estruturação de medidas preventivas adequadas, são estratégias fundamentais no 

combate a esta epidemia (Costa, et al., 2010). 



 

306 
 

 Ao estudar a obesidade e sua evolução, é certo admitir que o seu aumento implica definição de prioridades e estratégias de ação de Saúde Pública, em 

especial à prevenção e ao controle das doenças crónicas, reservando um lugar de destaque a ações de educação em alimentação e nutrição e as práticas de 

atividades físicas que alcancem de forma eficaz todas as camadas sociais da população (Monteiro et al., 1995). 

Prevenção 

 A importância da redução da obesidade para a saúde pública, o interesse social e os investimentos económicos em alimentação e na qualidade de vida 

de pessoas obesas indicam que, estudos rigorosos sobre a prevenção e o tratamento da obesidade são essenciais (Hyman et al., 1993). Algumas medidas 

preventivas citadas por Gill (1997) consideram a interação entre estratégias administrativas e a comunidade, tais como alterações na estrutura urbana, como 

construção de calçadas seguras e de ciclovias; melhoria no design das construções a fim de facilitar o uso de escadas; legislação e regulação dos rótulos dos 

produtos alimentícios; subsídios para produtores de alimentos com pouca densidade calórica (em especial, frutas e vegetais); incentivos fiscais para empresas 

que incentivem a prática de atividades físicas dos empregados; consultoria nutricional para refeições escolares e empresariais, entre outras. De fato, intervir de 

maneira preventiva sobre a obesidade tende a ser mais fácil, menos caro e potencialmente mais efetivo (Francischi, et al., 2000). 

 No contexto escolar, segundo o estudo de Wang, et al. (2006) a instituição escola pode ser um meio de combate à obesidade e ao excesso de peso, com 

o objetivo de prevenir casos de doença e na promoção de estilos de vida saudável. 

Tratamentos 

 Muitos estudos demonstram que a redução da quantidade de massa corporal, em especial de gordura, melhora a qualidade de vida e diminui a 

morbidade e a mortalidade de pacientes obesos (Francischi, et al., 2000). Contudo, deve-se questionar a relação entre redução de peso e de gordura corporal, 

os quais, na maioria das vezes, são utilizados como sinónimos de forma errónea. É possível reduzir a gordura corporal, sem diminuir o peso quando, por 

exemplo, ocorre ganho de massa muscular. O aumento de massa muscular pode ser superior ao peso de gordura reduzido, levando ao aumento no peso 

corporal total. Assim, a ênfase no tratamento da obesidade deve ser na redução da gordura corporal, já que apenas a perda de gordura promoverá benefícios a 

saúde. Para conseguir essa diminuição da massa gordurosa é necessário um balanço energético negativo, condição na qual o gasto supera o consumo de 

energia, pois as reservas de energia do organismo são consumidas para sustentar processos metabólicos, levando a perda de peso (Francischi, et al., 2000). 

O exercício físico regular resulta em benefícios para o organismo, como melhoria na capacidade cardiovascular e respiratória, diminuição na pressão 

arterial em hipertensos, melhoria na tolerância à glicose e na ação da insulina (Dengel et al., 1998). O exercício regular está associado com diminuição da 

mortalidade em geral e a longo prazo (Baron, 1995). Segundo Blair (1993), indivíduos fisicamente ativos e com excesso de peso apresentam menor morbidade 

e mortalidade que aqueles sedentários, pelo aumento na sensibilidade à insulina e melhoria na tolerância à glicose, e no metabolismo lipídico (Oshida et al., 

1989). Sabe-se que um dos transportadores de glicose nas células musculares e adipócitos é regulado pela atividade contráctil dos músculos, e insulina. Esses 
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dois estímulos transportam essa proteína dos compartimentos intracelulares para a membrana plasmática, para receber e transportar a glicose para dentro da 

célula (Hardin et al., 1995). O exercício contribui para redução de peso através da criação de balanço energético negativo (Melby et al.,1993). Contudo, atingir 

altos gastos energéticos durante a atividade física requer a capacidade do indivíduo para se exercitar por longos períodos em altas intensidades, o que é 

possível para pessoas treinadas. Por esse motivo, a dieta isolada é mais eficiente para produzir défice energético do que o exercício físico (Björntorp, 1995; 

Saris, 1995), o que fez alguns autores desconsiderarem a importância deste na obesidade (Garrow, 1995). De fato, esperar que um sedentário no início de um 

programa de exercícios alcance o mesmo gasto energético induzido pela dieta hipocalórica é irreal, mas não significa que o exercício desempenhe apenas um 

impacto irrelevante na perda de peso a longo prazo (Melby et al., 1998). O aumento da prática de atividade física significa uma perturbação no equilíbrio do 

balanço energético e de macronutrientes. O treino induz mudanças adaptativas: o aumento na capacidade de se exercitar em altas intensidades por períodos 

maiores, e o aumento da oxidação de gorduras, que promove sua perda gradual e mantém o peso perdido alcançado inicialmente com a dieta hipocalórica 

(Melby et al., 1998). 

O exercício físico é uma forma de tratamento de obesidade que eleva o gasto energético e minimiza os efeitos negativos da restrição energética, pois é 

capaz de reverter a queda na TMB (Molé et al., 1989). Segundo Forbes (1992), o exercício aeróbio preserva a massa magra, e ajuda a manter a TMB durante 

um programa de redução de peso, desde que não haja um défice energético muito grande. Além disso, a combinação de dieta e de exercício de intensidade 

moderada geralmente promove uma maior perda de peso do que a dieta isolada. O exercício combinado à restrição energética promove redução no peso 

corporal, maximizando a perda de gordura e minimizando a perda de massa magra (Hill et al., 1987; Kempen et al., 1995; Racette et al., 1995b; Cowburn et 

al.,1997). As alterações de composição corporal induzidas pelo treino físico também dependem do tipo, da intensidade e duração do mesmo, sendo que os 

efeitos de manutenção de massa magra são frequentemente vistos quando se aplica treinos de força (Ballor et al.,1988; Ross et al., 1995; Geliebter et al., 

1997). 

No entanto, outros estudos mostram que, apesar dos numerosos benefícios da atividade física regular, esta não trouxe mudanças significativas no peso, 

na composição corporal e na TMB (Katch et al., 1988, Donnely et al.,1991). Mas Racette et al. (1995a) observaram que o exercício aeróbio promoveu perda 

de massa gorda e manteve o gasto energético total diário, por aumentar o tempo de atividade física diária, e concluem que esse tipo de exercício em associação 

ao controle nutricional é um componente importante no tratamento da obesidade. 

Metodologia 

Objetivo de Estudo 

Pergunta de partida 
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A pergunta de partida definida pelo núcleo de estágio é: 

- Quais as variações existentes no peso dos alunos desde o ano letivo de 2010/2011 até ao presente? 

Hipóteses de Estudo 

1. A obesidade ou o excesso de peso estão relacionados com a data de nascimento? 

2. A obesidade ou o excesso de peso estão relacionados com o género? 

Caraterização da Amostra 

A nossa amostra é constituída por xxx alunos, representando 100% da população estudantil da Escola Básica 2, 3 de D. Fernando II e mais xxx% da Escola 

Secundária.  

Os alunos estão inseridos no 2º ciclo (5º e 6º anos), 3º ciclo (7º, 8º e 9º anos) e Ensino Secundário (10º ano). 

Destes, xxx alunos, xxx são do sexo masculino e xxx do sexo feminino.  

 

Quadro com distribuição dos alunos pelo ano de escolaridade 

 Quadro com distribuição dos alunos por idade 

Caracterização da amostra 

Idade Frequência Absoluta Frequência Relativa 

9 30 5,74% 

10 67 12,81% 
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11 52 9,94% 

12 110 21,03% 

13 119 22,75% 

14 105 20,08% 

15 22 4,21% 

16 15 2,87% 

17 3 0,57% 

Total 523 100% 

 

Quadro - Distribuição dos alunos por idades 

 

Recolha de dados 

O IMC foi encontrado através da medição da altura e do peso, aplicando a seguinte fórmula (Kg/altura
2)

.  

A altura foi medida através da utilização de uma fita métrica. O procedimento utilizado foi colocar os alunos encostados a uma parede, colocando a fita 

métrica no plano mais baixo (chão) medindo até ao ponto mais alto (acima da cabeça).  

A medição do peso foi retirada através de uma balança, em Quilogramas (Kg)- 

 

Resultados do ano 2010/2011 e 2011/2012 
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Os resultados dos anos anteriores foram fornecidos pela nossa professora orientadora Ana Severo. Estes dados são indispensáveis para as comparações que 

queremos realizar dos anos anteriores com o ano letivo atual. 

Procedimentos 

A medição dos parâmetros antropométricos, ou seja, a medição da altura e do peso de todos os alunos, para determinar o IMC, constitui a primeira fase do 

projeto.  

A altura (m) e o peso (Kg) dos alunos, foram aferidos pelo núcleo de estágio da escola, durante a primeira semana de Outubro, nas aulas de educação física, no 

inicio ou no final da aula, consoante a disponibilidade do professor da turma.  

Para termos acesso às idades dos alunos, no momento da medição dos parâmetros antropométricos, recolhemos as suas datas de nascimento, que foram em 

conjunto com os restantes dados, inseridos no Excel. A idade determinou-se a partir dos anos de idade que cada aluno tinha no momento da recolha das suas 

datas de nascimento.  

De seguida, procedemos à classificação do IMC para cada aluno. Para classificar os alunos, tivemos de analisar as tabelas do percentil do IMC (do Center for 

Disease and Control and Prevention, 2000) consoante a idade e o género de cada aluno. A classificação é dividida em quatro níveis diferentes: 

 Se o percentil está abaixo de 5 (baixo peso); 

 Se está entre o percentil 5 e 85 (peso normal); 

 Se está entre o percentil 85 e 95 (excesso de peso); 

 Se está acima de 95 (obesidade); 

O trabalho seguinte foi fazer a classificação do IMC a todos os alunos. 

 

Tratamento dos dados e procedimentos estatísticos 

Análise dos resultados do IMC 
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Para a análise estatística foi utilizado o programa SPSS – Statistical Package for the Social Sciences, versão 19.0. Foi utilizada estatística descritiva, através 

das frequências e percentagens para fazer a comparação dos valores do anos anteriores.  
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Resultados 

Apresentação de Resultados 

Alunos com 9 anos 

 

 

Observamos para os alunos com 9 anos de idade, e começando pelo total, que a categoria de peso normal é maioritária com 60%. Este é o nível ideal, 

dado que o baixo peso (6,67%), o excesso de peso (20%) e a obesidade (13,3%) são categorias que devem ter valores ainda mais baixos ou mesmo nulos.  
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Comparando o género dos 9 anos de idade, o peso normal, é maioritário, com 61,1% (raparigas) e 58,3% (rapazes). As restantes categorias tem valores 

menores, baixo peso (0% para as raparigas e 16,7% para os rapazes), o excesso de peso (27,8% para as raparigas e 8,3% para os rapazes), por fim, a obesidade 

possui valores de 11,1% referentes ao género feminino e 16,7% referente aos rapazes.  
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Comparando os resultados dos anos letivos existentes referentes a esta idade, podemos identificar que o baixo peso, o excesso de peso e a obesidade 

aumentaram do ano letivo passado para o presente e o peso normal diminuiu.  
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Alunos com 10 anos 

 

 

Analisando os resultados referentes aos alunos com 10 anos de idade, no total, o peso normal continua a ser maioritário, com 71,6%. As restantes 

categorias, obesidade e baixo peso possuem % muito baixas (4,5%) e o excesso de peso possui 19,4%. Comparando com a faixa etária anterior, podemos 

referir que, a categoria dominante é a mesma (peso normal), e que as restantes categorias diminuem os seus valores. 
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Comparando os valores entre o género, podemos referir que a categoria dominante é o peso normal para ambos, mas mesmo assim, possui valores 

mais altos para os rapazes. Nas restantes categorias, os valores são mais baixos, sendo no baixo peso e no excesso de peso, maiores para as raparigas e na 

obesidade maiores para os rapazes.  
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Para esta idade, podemos contar com dados dos dois últimos anos letivos e do atual,  e podemos concluir que o peso normal aumentou de ano para 

ano. O excesso de peso e obesidade diminuiram os seus valores ao longo dos anos letivos. Relativamente ao baixo peso, não podemos concluir nada, dado que 

os seus valores não possuem qualquer tipo de relação.  
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Alunos com 11 anos 

 

 

Para a classe etária de 11 anos, e analisando os resultados totais, a categoria dominante continua a ser a mesma das outras faixa etárias (peso normal). 

O excesso de peso e a obesidade possuem o mesmo resultado (7,7%) e de denotar que o baixo peso possui 0%. Comparando com a faixa etária anterior, 

podemos concluir que, além de a categoria dominante, que é o peso normal, ser a mesma, neste ano letivo, aumenta os seus resultados.  
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Comparando os dados entre o género, podemos concluir que o peso normal é a categoria dominante desta faixa etária, tendo o género masculino 87% 

e o género feminino 82,8%. 

As restantes categorias, o baixo peso possuiu 0% em cada género, o excesso de peso possui 10,3% para as raparigas e 4,3% para os rapazes. Por fim, a 

obesidade, possui 6,9% e 8,7% para o género feminino e masculino, respetivamente.  
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Comparando os anos letivos, podemos concluir que o peso normal sempre foi a categoria dominante, aumentando de ano para ano. As restantes 

categorias, demonstram ter valores mais baixos de ano para ano, o que é um aspeto positivo.  
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Alunos com 12 anos 

 

  

 Os resultados obtidos para os alunos com 12 anos de idade indicam valores de 8,18% para o baixo peso, 67,27% para o peso normal, 15,45% para 

excesso de peso e 9,09% para a obesidade. Quando comparados com os alunos com 11 anos de idade, concluímos que existiu um aumento considerável nos 

alunos com baixo peso, pois com 11 anos os valores eram de 0%, o mesmo se verifica no excesso de peso em que aumenta para sensivelmente o dobro, quanto 

aos valores de obesidade, aumentaram em cerca de 2%, naturalmente os alunos com peso normal diminuíram em cerca de 17%.  
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 Os dados comparados por género indicam uma maior percentagem de raparigas com mais peso do que rapazes, existindo mais raparigas com excesso 

de peso (16,07% para 14,81%) e obesidade (10,71% para 7,41%). No que se refere ao baixo peso os valores para os rapazes é superior a 9% quando 

comparado com o das raparigas. 
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 Os dados recolhidos no presente ano letivo, quando comparados com os dois últimos, indicam-nos que existiu uma melhoria no que se refere ao peso 

normal, excesso de peso e obesidade, sendo que os valores nesta última categoria decresceram sensivelmente 10%, inversamente ao que ocorreu no peso 

normal. Aspeto negativo verifica-se no aumento do baixo peso, nos dois últimos anos, mas principalmente desde o último, aumentando cerca de 7%.  
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Alunos com 13 anos 

 

 

 Os dados recolhidos referentes aos alunos com 13 anos de idade quando comparados com os alunos de 12 anos de idade, demonstra uma diminuição 

de alunos com baixo peso, contrariamente ao que ocorreu com os alunos de excesso de peso (aumento de 2%) e obesidade (aumento de 1%). 
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 Quando comparamos dados relativos ao género feminino e masculino, verificamos a mesma tendência que nos 12 anos de idade no excesso de peso e 

obesidade, contrariamente ao baixo peso onde as raparigas têm um valor percentual mais alto que os rapazes, embora seja muito pouco significativo, no peso 

normal existem mais rapazes do que raparigas, cerca de 14%.  
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 Se verificarmos os dados dos últimos dois anos letivos comparados com o presente, observamos um ligeiro decréscimo no baixo peso, assim como no 

peso normal, contrariamente, existiu um aumento nos valores de excesso de peso relevantes, de 9,1% para 17,65%, embora um ligeiro decréscimo se verifique 

desde o ano letivo anterior até ao presente, quanto à obesidade, teve um ligeiro aumento, cerca de 1%. 
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Alunos com 14 anos 

 

 

 Os dados relativos aos 14 anos de idade, revelam uma melhoria quando comparados com os 13 anos de idade em todas as categorias. No baixo peso 

existe um decréscimo na ordem dos 3%, no excesso de peso e obesidade de 7%, inversamente, na categoria de peso normal, os valores aumentam de 67,23% 

para 83,81%, cerca de 16%.  
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 As diferenças apresentadas entre géneros, só se verificam de forma relevante no peso normal e no excesso de peso, com valores mais favoráveis para o 

género masculino, cerca de 6% acima no peso normal, e o mesmo valor abaixo no excesso de peso. 
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Alunos com 15 anos 

 

 

Os dados recolhidos referentes aos alunos com 15 anos de idade quando comparados com os alunos de 14 anos de idade, demonstra um aumento de 

alunos com baixo peso (cerca de 2,6), contrariamente ao que ocorreu com os alunos de excesso de peso (diminuição de 1,5%). É importante realçar que 

diminui os alunos com Peso normal e que proporcionalmente aumentaram os alunos com obesidade (cerca de 1%). 
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Quando comparamos dados relativos ao género feminino e masculino, verificamos a mesma tendência que nos 14 anos de idade, ou seja, na maioria 

das categorias apresentadas o género feminino apresenta maiores resultados que o género masculino. Existe apenas uma exceção, no Peso normal, em que o 

género masculino apresenta um maior numero de alunos que o género contrario. É importante realçar que todos os alunos do género masculino, da nossa 

amostra, se encontram no peso normal.  
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Se verificarmos os dados dos últimos dois anos letivos comparados com o presente, observamos um ligeiro aumento no baixo peso, assim como no 

peso normal (mantendo a tendência existente desde 2010/2011), contrariamente, existiu um decréscimo nos valores de excesso de peso relevantes, de 20,5 % 

para 9,1%. Existiu também um ligeiro decréscimo, pouco significativo, nos alunos com obesidade, quando comparados os resultados deste ano letivo com os 

do ano anterior.  
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Alunos com 16 anos 

 

 

Os dados recolhidos referentes aos alunos com 16 anos de idade quando comparados com os alunos de 15 anos de idade, demonstra um aumento de 

alunos com baixo peso (cerca de 1,8), contrariamente ao que ocorreu com os alunos de excesso de peso (diminuição de 2,4%). É importante realçar que 

aumentaram os alunos com Peso normal e que proporcionalmente diminuíram os alunos com obesidade (sendo mesmo inexistentes na nossa amostra para esta 

idade). 
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Quando comparamos dados relativos ao género feminino e masculino, verificamos uma tendência diferente que nos 15 anos de idade, ou seja, o 

género feminino apresenta um maior numero de alunos com peso normal (todos os elementos da nossa amostra) que o género masculino. Podemos verificar 

ainda que o género masculino apresenta ainda mais alunos no baixo peso e no excesso de peso que o género feminino.  
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Se verificarmos os dados dos últimos dois anos letivos comparados com o presente, observamos um aumento significativo no baixo peso, assim como 

no excesso de peso (não chegando a atingir os resultados do ano letivo de 2010/2011), contrariamente, existiu um decréscimo nos valores do peso normal (mas 

pouco significativos). Existiu também um ligeiro decréscimo (10%), significativo, nos alunos com obesidade, quando comparados os resultados dos dois 

últimos anos letivos.  

  

Desde 2010/2011 até ao presente ano letivo, os resultados para todas as categorias são bastante satisfatórios, na medida em que existiram decréscimos 

muito significativos no excesso de peso (menos 15%) e na obesidade (menos 12%), já o peso normal teve um ganho muito positivo de 27%, sensivelmente. 
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Comparação de categorias nos diferentes anos letivos 

 

 

 Embora tenha existido um decréscimo do ano letivo 2010/2011 para 2011/2012 nos valores de alunos com baixo peso, desde o anterior ano até ao 

presente, houve um aumento de 3,1%, o que resulta num ligeiro aumento quando se observam os três anos lectivos. 
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 Os valores de que quantificam os alunos com peso normal, aumentaram nos últimos anos letivos, em cerca de 20%, o que é satisfatório. O maior 

aumento verificou-se de 2010/2011 a 2011/2012, com quase 16% de aumento. 
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 Contrariamente ao que ocorreu nas anteriores categorias, os alunos com excesso de peso diminuiram de forma muito satisfatória, 9% desde 2010/2011 

até ao presente ano letivo. 
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 O gráfico dos valores referentes à obesidade, demonstram que houve um decréscimo ainda melhor que no gráfico anterior (excesso de peso), na 

medida em que se atingiu valores quase 12% inferiores ao ano letivo de 2010/2011. 

Discussão dos Resultados 

Comparação dos resultados com o resto de Portugal e a Europa 
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Conclusões 

 Após os resultados obtidos neste projeto de investigação, discussão dos mesmos, podemos obter as principais conclusões seguidamente referidas: 

 Exceto os 9 e os 13 anos de idade, em todos os outros, existiu uma melhoria significativa no que se refere aos valores de alunos com excesso de peso 

e/ou obesidade. 

 As melhorias apresentadas são significativamente mais satisfatórias no que se refere à categoria de obesidade quando comparada com a de excesso de 

peso, embora nos 11 e 14 anos, o decréscimo de ambas as categorias seja muito semelhante. 

 Nos 9 e 13 anos de idade a categoria que obteve piores resultados foi a de excesso de peso, cerca de 10% de aumento. 

 Nos 9, 10 e 11 anos de idade, o género feminino alcançou piores resultados no que se refere ao excesso de peso, mas na categoria de obesidade é o 

género masculino que assume valores mais elevados. 

 O género feminino obteve resultados piores quer no excesso de peso quer na obesidade no intervalo de idade entre os 12 e os 15 anos (inclusive). 

 Os maiores valores alcançados (entre 15,5% a 20%) para o excesso de peso nos diferentes anos de idade surgem nos 9, 10, 12 e 13 anos. O valor mais 

baixo regista-se nos 16 anos de idade, 6,7%. 

 Os valores mais elevados de obesidade, registam-se nos 9, 12 3 13 anos de idade, entre os 9,1% e os 13%. Os resultados mais satisfatórios referem-se 

aos 14 e 16 anos de idade, 3,8% e 0%, respetivamente. 

 O valor para a categoria de peso normal ao longo destes três últimos anos letivos demonstra que existiu um aumento na ordem dos 20%.  

 No sentido inverso, tanto para o excesso de peso como para a obesidade existiu um decréscimo muito satisfatório e relevante. Desde 2010/2011 a 

2012/2013 o excesso de peso passou dos 20,8% a 11,8%, a obesidade deixou os 17,7% para alcançar os 5,9%. 
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Os dados obtidos demonstram que o trabalho que tem sido desenvolvido na escola tem tido impacto, de todas as formas o mesmo deve manter-se na 

medida em que continuará a existir uma tendência para se alcançarem piores resultados caso a comunidade escolar, os encarregados de educação e os próprios 

alunos não tenham conhecimento da importância de ter uma condição física saudável, mais precisamente, ter um peso normal.  

Proposta de trabalho futuro 

 Para este projeto ter ainda mais impacto na comunidade escolar, deveria existir continuidade no mesmo, no sentido de se averiguar se as intervenções 

realizadas este ano letivo levarão a um resultado positivo tal como aconteceu desde os últimos dois anos letivos até ao presente. 

 O projeto ganharia uma maior fiabilidade caso não fossem somente retirados os dados relativos ao IMC, mas realizando testes de aptidão física, da 

bateria do Fitnessgram, desta forma existiriam mais dados para se compararem. 

 

Intervenção na Comunidade Escolar 

 O nosso projeto para obter um maior impacto contempla um momento de formação e passagem de informação para os professores de Educação Física, 

alunos e respetivos encarregados de educação. Neste sentido o núcleo de estágio irá realizar uma breve apresentação em formato Power Point para apresentar 

no início ou final das aulas de Educação Física para cada turma, com o intuito de demonstrar alguns resultados obtidos, sensibilizar os alunos para esta 

problemática e deixar algumas dicas práticas, tais como, que tipo de alimentação devem realizar, quanto tempo de exercício físico deverão realizar por dia 

para serem seres humanos saudáveis. Como consideramos que as crianças não serão capazes de terem todos esses cuidados sem um adulto a controlar e apoiar, 

decidimos realizar uma sessão para os encarregados de educação, com o mesmo intuito da que referimos anteriormente. Os mesmos irão receber a informação 

sobre esse projeto de ação, via caderneta do aluno. 
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Anexos 

Anexo 1 - Gráficos de classificação da 

obesidade em percentis (NCHS-
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Introdução 
“Se eu ordenasse a um general que se transformasse num pássaro, e se o general não obedecesse, a culpa não era do general. A culpa era minha” (Saint-

Exupéry, em “O principezinho”). 

No âmbito da Escola, constatamos que um dos maiores problemas dos professores diz respeito a alunos “ indisciplinados “, com os quais parece 

especialmente difícil estabelecer relações interpessoais gratificantes, sobretudo no espaço da sala de aula. Estes alunos têm em geral pouco interesse pelas 

aulas e pela Escola e atividades escolares em geral, impedem muitas vezes o funcionamento das aulas através de comportamentos disruptivos, facto que 

para além de favorecer o seu insucesso escolar, dificulta o sucesso escolar dos colegas.  

O controlo da classe, a disciplina, corresponde a uma preocupação da vida quotidiana dos professores logo que estes consideram a sua ação em 

classe, constituindo, para muitos professores, umas das suas preocupações fundamentais e uma das suas maiores fontes de stress profissional. 

A capacidade de manter uma boa disciplina é sentida pelos professores, pelos pais e pelas autoridades escolares, como um critério fundamental da 

eficiência na atuação dos professores, sendo entendida como uma verdadeira "responsabilidade profissional". 

Tradicionalmente, os professores têm sido chamados não só a ensinar mas também a criar condições para a manutenção de comportamentos 

apropriados na Escola. De fato, importa garantir a ordem necessária que cria as condições para que os processos de ensino-aprendizagem possam ter lugar. 

Neste primeiro sentido, a indisciplina pode ser definida como o conjunto de atitudes e comportamentos que ocorrem nas aulas e que impedem ou 

dificultam o processo de ensino e aprendizagem. Alguns exemplos serão a distração – transgressão, a agressão aos colegas e a agressão ao professor.  

Por outro lado, a Escola sempre pretendeu intervir no sentido da socialização dos alunos, no sentido de transmitir formas apropriadas de estar e de 

interagir no seio dos grupos e nesse sentido a disciplina, nomeadamente, a autodisciplina, surgiu sempre como um referencial educativo. Deste modo, o 

controlo disciplinar surge como um referencial decisivo na atuação dos professores. 
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Supõe-se que os alunos devem aprender a respeitar os adultos (professores), a propriedade (materiais escolares e dos colegas), formas apropriadas 

de interação e competição, hábitos de trabalho e um conjunto de outros comportamentos associados, constituindo estas aprendizagens, muitas vezes, um 

verdadeiro curriculum oculto. 

Dado que os objetivos "ocultos" da Escola, os objetivos ditos “não académicos”, tendem a ter cada vez mais importância na nossa Sociedade e na 

Educação em geral, referindo-se as finalidades e alvos educativos, sistematicamente, à questão dos Valores, das Atitudes e das Competências Sociais, a 

reflexão sobre os problemas da disciplina surge como um tema fundamental da reflexão pedagógica. 

Por outro lado, um nível adequado de disciplina é fundamental, como se reconhece, na criação de um clima adequado de aprendizagem, otimizando 

as condições de aprendizagem e tornando as lições mais agradáveis para professores e alunos. 

Aceita-se que a disciplina é necessária para a maturação normal da personalidade, para que o jovem adquira traços de personalidade adulta, tais 

como autocontrolo, autoconfiança, persistência e capacidade para tolerar a frustração. É vista como necessária para a interiorização das normas morais e 

das obrigações e, ainda, para a segurança emocional e até física dos jovens. 

Neste sentido, ela persegue objetivos a curto e longo prazo; os objetivos a curto prazo passam pelo estabelecimento da ordem necessária à 

realização das tarefas de aprendizagem e à aquisição de hábitos sociais apropriados; os objetivos a longo prazo, pelo desenvolvimento da responsabilidade, 

autocontrolo, autodomínio ou autodisciplina, da capacidade de participação e cooperação, pela aquisição de hábitos sociais de convivência e solidariedade. 

A disciplina escolar dever-se-á entender, neste âmbito, como o conjunto de meios que a escola utiliza para conseguir a conduta ordenada dos 

alunos nos trabalhos e atividades escolares e que ajudam a desenvolver a responsabilidade, o autodomínio e o autocontrolo pessoal, assim como hábitos de 

participação, cooperação, convivência e solidariedade. 
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Desenvolvimento pessoal e social 
As expectativas de sucesso pessoal e social de cada aluno são já diferentes por alturas da sua entrada para a Escola. Quando a criança entra para a 

escola vai pela primeira vez comparar-se com os seus pares, apercebendo-se do seu valor pessoal e social relativo, e confrontando esta sua perceção com a 

dos pares e professores.  

Alguns dados estão porém lançados: Na escola depara-se-lhe um conjunto de regras e rotinas. Estas regras aparentemente iguais para todas as 

crianças são na verdade diferentes para cada criança em função da sua familiaridade e tipo de vivência anterior com estas. Bandura (1976) sublinha-nos o 

papel que desempenham na vida de cada indivíduo, os modelos sociais e a possibilidade de sucesso destes modelos na concretização dos seus objetivos 

O comportamento social dos pais media o comportamento social das crianças com os pares: os padrões de comportamento social que a criança teve 

ocasião de observar e praticar no dia a dia variam de criança para criança e estão relacionados com a possibilidade de a criança vir a ter uma rede social de 

apoio na escola, isto é, ser aceite pelos colegas. A aceitação social nestas idades está relacionada com vários fatores que incluem a capacidade de se colocar 

no lugar “ do outro “ , a capacidade de se centrar em problemas gerando alternativas e encontrando soluções e o sucesso académico. A partir daqui 

acumulam-se as vantagens sociais e as possibilidades de aprendizagem social das crianças aceites pelos pares, o inverso acontecendo com as crianças pouco 

aceites ou ignoradas. A ausência desta aceitação social pode implicar vários tipos de desajustamento social e pessoal: desinteresse e abandono na escola, 

insucesso escolar, comportamento aditivo, doença mental, suicídio, delinquência. 

 Parte das dificuldades de relacionamento interpessoal provêm de um reportório comportamental deficiente, provavelmente devido a uma lacuna 

na história pessoal de aprendizagem social de cada indivíduo, quer isto dizer, alguns destes problemas de comportamento social acontecem porque o jovem 

tem um reportório muito limitado de comportamentos sociais que conhece ou que sabe usar, podendo estas lacunas, de acordo com vários estudos que 

iremos rever, ser ultrapassadas através de um programa de competências sociais de intervenção direta sobre o indivíduo e sobre o seu envolvimento 

relacional. 
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Estes programas incluem várias propostas - otimizar a comunicação interpessoal verbal e não verbal; praticar a assertividade, aprender 

competências sociais, identificar e resolver problemas sociais, negociar e gerir conflitos.  

Estes programas destinam-se prioritariamente a proporcionar um conjunto de experiências que não tendo acorrido naturalmente ao longo do 

desenvolvimento do indivíduo, estiveram na base de uma redução do seu reportório de comportamento. 
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Influências na criança 

Da família 

Rutter (1979) define comportamento parental como uma tarefa que diz respeito aos cuidados que se prestam às crianças: uma tarefa que inclui 

propiciar ambiente adequado ao desenvolvimento cognitivo e social da criança, responder ao desconforto da criança, às interações sociais, pedidos e 

comportamentos disruptivos, e ainda resolver conflitos e dificuldades interpessoais. Segundo Rutter, tal requer competências de vários tipos que se 

refletem na sensibilidade para as deixas da criança, na responsabilidade para as diferentes necessidades em diferentes fases do desenvolvimento, na 

resolução de problemas sociais, nas estratégias em lidar com adversidades e situações de stress e no uso de técnicas de disciplina. 

Sublinha-se a relação de uma boa gestão de práticas educativas, aliada a uma sincronia na interação e a uma qualidade afetiva na relação pais-filhos, 

com a competência social dos filhos. Neste caso, as crianças tendem a ser mais responsivas com os colegas, menos inibidas ou agressivas, mais centradas na 

solução dos problemas, mais exatas a descodificar pistas sociais e a interpretar comportamentos. Quando os pais são modelos desajustados, oscilando entre 

a passividade e a ameaça, a criança não desenvolve mecanismos de autorregulação nem estratégias de solução de problemas, tendendo a desenvolver o 

que poderíamos chamar uma moral “ oportunista “ : “ é válido e lícito o que não é punido ou desde que não seja descoberto “ , que lhe dificultará o acesso a 

uma moralidade autónoma. 

Como refere Fontana (1988), o primeiro grupo social da criança é a família e para a maioria das crianças este permanece o grupo mais importante. 

No seio da família as crianças vão adquirindo não só o modelo do que é ser-se “ um pai “ , “ uma mãe “ , mas como lidar com situações do dia a dia e com os 

outros. 

Patterson, DeBaryshe e Ramsey (1989) sugerem que a agressividade e o comportamento antissocial têm a ver com transações familiares coercivas. 

Os pais atuam numa criança com dificuldades de socialização como agentes de socialização pouco eficientes, estas crianças tornam-se pouco desejados 

como amigas pelos seus colegas, uma vez que as transações agressivas limitam a oportunidade de uma socialização construtiva com as outras crianças. 
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A reputação social da criança fica então “ marcada “ (Dodge 1983), e a criança pode ligar-se a outras crianças que com ela partilham o mesmo 

estatuto social dando origem por exemplo a bandos desviantes Para Cohn, Patterson e Christopoulos (1991) à qualidade da relação da criança com a família 

vêm ainda juntar-se fatores de stress como o divórcio dos pais e o baixo rendimento familiar, como influência adicional no grau de aceitação social que a 

criança tem junto dos seus pares. 

Dos amigos 

A criança em idade escolar é agora contrastada com os colegas em função de tarefas escolares e sociais e deste contraste vai-se evidenciar a sua 

competência (Erikson, 1963), a sua autoeficácia (Bandura, 1976) ou a respetiva ausência. Esta eficácia percebida é entendida tanto em termos do que a 

criança reconhece saber ou saber fazer ( “ eu sou capaz... “ ), como na eficácia em termos de resultados, isto é, a probabilidade de tal comportamento 

produzir o resultado desejado ( “ eu sou capaz de...e por isso vou conseguir... “ ). Barenboim (1981) refere como as perceções interpessoais vão evoluindo 

da infância para a adolescência, partindo de aspetos físicos e comportamentais para aspetos onde as características psicológicas vão tomando cada vez mais 

importância. 

À medida que sai da esfera familiar, a criança necessita cada vez mais de desenvolver a sua competência social para lidar com os seus pares, tanto 

os mais fracos como os mais fortes. Algumas crianças são rejeitados porque se isolam, outras porque são muito agressivas (Newson & Newson. 1976 cit 

Meadows 1986). 

A aceitação ou a rejeição social foram consideradas por vários autores como estatutos resistentes à mudança (Strayorn & Strain, 1986; Hughes, 

Robinson & Moore, 1991; East, Lerner, Lerner, Soni, Ohannessian & Jacobson, 1992), sendo o isolamento social indicado como fator de risco de 

desajustamento social e pessoal. 
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Para Pellegrini, Masten, Garmezy e Ferrarese (1987) as crianças mais populares têm mais oportunidades de interação social e por isso mais 

oportunidades de aprender e praticar competências de relacionamento interpessoal, pelo contrário, as crianças pouco populares entram num círculo de 

isolamento, que as faz não só afastarem-se dos colegas mas diminui cada vez mais as suas hipóteses de aceitação social. 

Dodge (1983) refere que os jovens rejeitados são, em geral, mais agressivos fisicamente. Já anteriormente (Dodge & Frame, 1982) este autor tinha 

concluído que os jovens mais rejeitados são não só mais agressivos, como descodificam maior número de comportamentos dos colegas como 

comportamentos agressivos, constituindo a sua agressividade uma resposta defensiva a uma distorção na interpretação do comportamento dos outros. 

Hughes, Robinson, Moore (1991) concluem que os jovens mais populares são melhores a resolver problemas, têm mais capacidade de liderar e 

abordam os colegas menos vezes de forma agressiva. 

Como alerta Fontana (1988), várias são as razões que podem levar uma criança a ser ou não bem aceite pelos seus colegas. Esta popularidade está 

muitas vezes ligada a qualidades pessoais ou sociais da criança, mas também acontece algumas crianças serem muito escolhidas porque são “ boas “ para 

vítimas, aceites como membros do grupo porque são exploradas por este.  

Fontana, referindo-se à popularidade das crianças, sublinha que esta é por vezes específica de uma atividade, sendo necessário, para compreender 

uma matriz sociométrica, ver que tipo de grupo queremos analisar - um grupo com base em atividade académica, um grupo desportivo etc. 

Da Escola 

Meadows (1986) refere que na escola as crianças se organizam em função de 2 grupos de referência - para os professores interessa ser bom aluno, 

atento, bem comportado mas para os colegas, os critérios nem sempre são compatíveis com o que os professores pedem. 

Alguns autores referem que as características do próprio professor, como o calor, a empatia, a criatividade, o humor (Fontana 1985, 1988) e auto- 

estima (Elexpum, 1987 cit Pestana, 1990) podem contribuir para uma otimização do desenvolvimento social e pessoal do aluno. 
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Berndt (1982) refere que ,em geral, os amigos têm a mesma posição em relação à escola e à cultura, por um lado porque inicialmente, esta posição 

face à escola é justamente um dos fatores que presidem à escolha dos amigos, por outro lado depois, há uma influência recíproca que leva os amigos a 

adotar posições semelhantes. 

Para Sanchez e Ochoa (1988), a Escola pode contribuir de dois modos para a socialização do jovem: quer fornecendo contextos de interações 

variadas extrafamiliares, pretextos para estas interações e modelos de aprendizagem, quer explicitamente promovendo e otimizando o processo de 

socialização, como parte do currículo.  

Embora seja importante a verbalização explícita de regras de conduta, que assim podem ser mais facilmente explicadas, compreendidas, 

justificadas, reproduzidas e verificadas, um currículo centrado no desenvolvimento social e pessoal, tem que ser interativo, e não baseado 

fundamentalmente em estratégias de instrução, defendem ainda Sanchez e Ochoa. 

Uma intervenção tendo como base a facilitação da regulação das relações entre indivíduos, permitindo-lhes uma aprendizagem e prática de 

competências sociais, aparece pois como uma proposta útil na prevenção do desajustamento social e pessoal das crianças, embora a intervenção não se 

possa limitar à criança, devendo incluir os professores e outros elementos relevantes do seu universo relacional. 

Fontana (1988) refere que o currículo escolar aponta para uma educação que privilegia mais o saber do que o ser, sugerindo, para ultrapassar esta 

lacuna, que se inclua no currículo escolar um programa de competências sociais.  
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Disciplina 
Disciplina é, para Wilson (1981), um objeto de educação, devendo ser alvo de educação racional e podendo ser concebida como obediência à 

autoridade, respeito da autoridade, fraternidade e entusiasmo e autodisciplina. 

Ela supõe, para o autor, o conhecimento das regras de vida em comum e a aceitação da necessidade destas na realização de tarefas comuns. A 

disciplina surge, assim, como um objeto de educação e não, simplesmente, como um seu adjuvante. 

A diversidade de formulações acerca da disciplina é um primeiro obstáculo ao seu estudo e à delimitação conceptual deste tema. 

Segundo Nash (1968) podem distinguir-se quatro significados distintos para este termo: a disciplina entendida como controlo, a disciplina entendida 

como castigo, como forma de regulação e organização e, ainda, como treino mental. 

Também Lindgran (citado por Alonso,1988) refere que um significado corrente deste termo é o de controlo para assegurar a obediência ou conduta 

ordenada; outro, o de formação que corrige e fortalece, entendendo-se por tal expressão que o objetivo da disciplina é a autodisciplina, a capacidade de 

desenvolver o seu próprio controlo. 

Neste contexto, uma das competências que se exige ao professor é a de conseguir criar situações de trabalho onde o comportamento do estudante 

seja apropriado, isto é, consistente com os objetivos educacionais acima referidos. 

A noção de apropriado merece, no entanto, alguns comentários e algumas cautelas: o que se considera apropriado variou no decurso dos tempos e 

varia de contexto para contexto; ao longo da história, por exemplo, a noção de comportamento apropriado e as conceções de disciplina têm-se vindo a 

alterar.  
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Dependendo dos contextos culturais, sociais e económicos, das conceções educativas de determinado micro-meio, das escolas ou dos próprios 

professores (conceções educativas e posições filosóficas e ideológicas), também o que se entende por apropriado varia substancialmente na nossa 

sociedade atual. Em sociedades tão dinâmicas como as atuais esta transformação pode mesmo ser muito acelerada. 

Sublinhe-se, no entanto, que de uma forma ou de outra, todos os ambientes educacionais impõem regras de conduta, isto é, impõem um conjunto 

de comportamentos que são considerados aceitáveis e um outro conjunto de comportamentos inaceitáveis (Siedentop,1983). De facto, todo o sistema 

educativo exige alguma forma de coação. De acordo com Berger (1959) o que se chama liberdade em educação não é mais do que uma certa dose de 

liberdade e de coação, variando os diferentes sistemas pedagógicos apenas no ponto de equilíbrio entre o que é permitido e o que não é. 

Por outro lado, a agudização das condições de vida, a indefinição e a rejeição dos valores tradicionais de conduta, provoca, nas populações jovens 

atuais, problemas de ajustamento social que não deixam de se refletir no seu ajustamento escolar, provocando o aparecimento frequente de problemas de 

indisciplina. 

A indisciplina encontra, neste contexto, algumas das suas causas exteriores à sala de aula; elas devem procurar-se nos contextos sociais e culturais 

envolventes, em ambientes onde, pelo menos diretamente, o professor dificilmente pode atuar. 

Sistemas disciplinares 

Na sociedade atual, com um edifício moral tradicional em plena derrocada, com o surgimento de novos valores por evolução sociopolítica e cultural 

constante, com uma passagem gradual para sociedades cada vez mais democráticas e pluralistas, com o respeito e defesa das minorias e o consequente 

respeito por diversos códigos éticos, os sistemas disciplinares diversificam-se surgindo diversas tensões entre eles. 

Neste sentido, diversos sistemas disciplinares podem ser descritos de acordo com diversos critérios de análise e podem distinguir-se diversos 

modelos disciplinares, sendo corrente destacar-se: 
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 1. Um modelo de disciplina impositiva, coerciva ou autoritária, confundido com o modelo da escola tradicional, onde o professor concentra a 

totalidade do poder com o sentido de desenvolver a submissão e a obediência por parte do aluno aos seus ditames. A ordem, nomeadamente a ordem 

externa, funda este modelo. Baseia-se, sobretudo, no autoritarismo e não na autoridade, na obediência e não na adesão interna à norma.  

Este modelo pode ter, para Alonso, um triplo carácter: Indicativo, se entende que as regulações e as normas dependem da vontade legisladora e 

pessoal do professor; um carácter Retributivo, se considera a falta não como um desrespeito da vontade do professor mas como o não cumprimento das 

regras por ele estabelecidas; Dissuasivo, se tenta dissuadir o aluno de cometer atos indisciplinados por medo do castigo. 

 2. Um modelo de disciplina natural, advogado, inicialmente, por Rousseau, baseado num modelo de educação assente sobre a liberdade da criança 

(a educação negativa), sobre a necessidade de permitir um crescimento natural e espontâneo. 

 3. Um modelo de disciplina preventiva, procurando criar condições para que os comportamentos inapropriados não apareçam, atuando sobre as 

causas que provocam essa indisciplina. Exige uma atitude de análise das motivações, de respeito pelo desenvolvimento pessoal e emotivo dos alunos. Tal 

modelo exige a partilha do poder pelos diversos intervenientes. 

 4. Um modelo autogestionário ou libertário, com origem no pensamento de Rousseau, fundado na pedagogia libertária e institucional, defendendo 

a supressão do poder e da autoridade do professor para que sejam assumidos pelo grupo. 

A escola atual, em geral, recusa o autoritarismo mas não a autoridade e o controlo do professor, tratando-se de, do ponto de vista educativo, 

encontrar o justo equilíbrio entre a autoridade do professor e a liberdade dos alunos em função das circunstâncias e do grau de evolução dos estudantes. 

Se, geralmente, a disciplina depende diretamente do controlo do professor, se o sistema disciplinar mais utilizado é, de acordo com Estrela, M. 

(1986), um modelo tradicional melhorado, não é desejável que se esqueça que toda a disciplina escolar deve visar a autodisciplina, a responsabilidade e o 

autogoverno pessoal e que o desenvolvimento desta é incompatível com um atmosfera rígida e de temor, exigindo esse desenvolvimento a partilha do 
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poder no interior dos grupos e da classe. Se importa que os jovens respeitem regras, importa, também, como condição fundamental de adesão a essas 

regras que as conheçam e que as aceitem, caminhando-se do controlo externo para o controlo interno. 

Os comportamentos de indisciplina e de violência na escola resultam, de acordo com Tattum (1982), de um prolongamento da escolaridade nas 

sociedades modernas, provocando uma explosão da demografia escolar e a concentração dessa população em estabelecimentos que, pelo seu gigantismo, 

se tornam dificilmente geríveis, induzindo relações humanas distantes e impessoais e uma disciplina tanto menos aceite quanto menos compreendida. 

Técnicas de controlo disciplinar 

Piéron (1988), refletindo sobre a problemática da indisciplina afirma que obter níveis ótimos de disciplina não resulta de capacidades pedagógicas 

excecionais ou de alunos particularmente dóceis; não se trata sequer de utilizar truques ou receitas infalíveis mas de uma boa gestão dos ambientes 

educativos e das suas regras. 

O aluno, como afirma Estrela (1986), ao mudar de disciplina não muda só de matéria e de professor muda, também, as regras de comportamento. 

Tal situação não pode favorecer nem a disciplina nem a autoridade do professor. 

A disciplina, de acordo com Siedentop (1983) pode, ainda, ser objeto de uma abordagem positiva e de uma abordagem negativa. 

Numa abordagem positiva considera-se que uma classe disciplinada é uma classe onde os comportamentos são consistentes com os objetivos 

educacionais dessa situação específica. 

Um dos critérios adotados para classificar os sistemas disciplinares é o grau de distribuição do poder na classe, apresentando-se 3 grandes modelos: 

1- Autoritário (onde as regras são definidas pelo professor sem participação dos alunos). 



 

361 
 

2- Cogestão (com formas de cogestão muito diversas, permitindo diversos graus de autonomia aos alunos mas assentando no compromisso mútuo 

entre professores e alunos - partilhando responsabilidades-). 

3- Autogestão (o poder é transferido para o grupo ou é abolido. Modelo defendido pelas correntes não-diretivas). 
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Indisciplina 

Fontes de Indisciplina existentes na escola 

 Ratio professor/ aluno: quanto mais elevado este ratio pior tendem a ser os problemas disciplinares. 

 Dimensão das Escolas: Escolas de grande dimensão apresentam, também, mais problemas de indisciplina. 

 Clima de Escola: o clima organizacional, a cultura de escola, os mecanismos de socialização organizacional podem afetar significativamente a 

natureza e a frequência dos comportamentos de indisciplina. Em particular, as práticas disciplinares das Escolas, afetam, significativamente este 

fenómeno. 

 Urbanidade da Escola: em ambientes urbanos o fenómeno parece ser mais frequente, particularmente em escolas com % elevadas de alunos em 

desvantagem económico-cultural. A continuidade de valores e referenciais (linguagem, cultura e comportamentos) facilita, como já se referiu, a 

gestão dos comportamentos de indisciplina. 

 Níveis de Ensino: a indisciplina varia, também, em função dos níveis de ensino, acompanhando fenómenos de crescimento e maturidade 

característicos dos processos de desenvolvimento e de socialização dos jovens. 

 O envolvimento dos pais na Escola, os estilos parentais (ex: Democrático, Autoritário, Permissivo) bem como outras dinâmicas familiares (ex: 

educação, modelação parental, etc.) devem ser consideradas num modelo explicativo das causas da indisciplina. 

 A Natureza do Currículo  (objetivos, conteúdos, processos de avaliação) pode afetar significativamente quer a natureza quer a frequência dos 

comportamentos de indisciplina. A indisciplina, manifestando-se no interior da sala de aula, pode ter, também aí, a sua origem: esse é o espaço 

tradicional de intervenção do professor e a sua atuação determinará, em grande medida, essas manifestações. 

 

O próprio género dos alunos deve ser considerado como uma outra fonte de diferenciação e explicação da problemática da indisciplina (Rosado & 

Corda, 2000). No que se refere aos comportamentos, os rapazes são, habitualmente, mais agressivos e mais indisciplinados. No que se refere às perceções 
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sobre indisciplina parecem existir, também, diferenças em função do género; as raparigas tendem a perceber os comportamentos indisciplinares como mais 

graves e a preverem consequências mais negativas do que os rapazes. Por outro lado, o género feminino aceita melhor discussão direta e a suspensão e os 

rapazes aceitam melhor punições físicas, o que pode significar representações diferenciadas em função do género também no que se refere à perceção e 

aceitação das consequências. 

Na realidade, alguns professores parecem ter problemas crónicos enquanto outros obtém respeito e obediência sem esforço aparente. 

Características dos professores como a experiência profissional, os traços de personalidade, as motivações, a inteligência, os seus valores e atitudes afetam, 

necessariamente, o controlo da classe. 

Os professores mais novos são, geralmente, mais inquietos relativamente à sua capacidade para estabelecer a ordem. 

Os mais novos valorizam mais o controlo e apresentam posturas mais autoritárias (Earls,1981). 

Com o decorrer dos anos tornam-se menos autoritários, mais tolerantes, em especial para os comportamentos de pouca gravidade. 

Muita evidência existe também sobre as determinantes da qualidade de ensino sobre a gestão dos comportamentos inapropriados. As causas 

próximas e imediatas estão na natureza da interação pedagógica e nas situações que lhe dão origem. 

Aquilo que fazem, pensam e sentem os alunos e o professor no interior da sala de aula, em função dos contextos em que se movem, é um outro 

nível explicativo dos comportamentos inapropriados, este com maior possibilidade de ser objeto de controlo didático. 

1º Nível de Indisciplina – Desvio às regras de trabalho na aula 

 Comportamentos que se traduzem na sua essência, no incumprimento das regras necessárias ao adequado desenrolar da aula, dificultando a 

obtenção dos objetivos de ensino-aprendizagem. A indisciplina está relacionada com estes comportamentos, na medida em que causam perturbação, não 

estando de acordo com as premissas do comportamento pretendido na sala de aula. 
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Regras da aula 

 As regras na sala de aula nem sempre são cumpridas pelos alunos, mesmo que se espere que ao final de alguns anos de escolarização os mesmos já 

tenham tido tempo suficiente para adquirir certos comportamentos e formas de estar que e pretendem para este contexto.  

 Vários são os autores que apontam como principais responsáveis para alguns comportamentos de indisciplina os professores, as suas crenças, os 

seus valores, e formas de atuar.  

Segundo um estudo realizado por Amado (1998), alguns alunos, quando questionados sobre determinada professora, fizeram referência a que a 

mesma era muito disciplinada, que não permitia sequer que os alunos se sentassem no chão dos corredores, sendo incoerente consigo mesmo, quando um 

aluno estava a falar com ela, e a mesma lhe virou as costas.  

Segundo Hammersley (1976) nem sempre os professores e alunos estão de acordo sobre o que deve ser a educação e quais os papéis que uns e 

outros devem desempenhar.  

Outro aspeto que parece dificultar a tarefa dos alunos quanto ao bom comportamento, é apontado por Amado (1998), através das palavras de um 

aluno, referindo que diferentes professores têm diferentes formas de entender a educação e a indisciplina, exemplificando com a utilização de uma 

expressão “tchau” ao invés de “ Adeus professor”, justificando o mesmo, que existem professores que criticam a primeira forma, enquanto que outros a 

utilizam. 

Existe na Escola uma definição de regras e valores a cumprir dentro da sala de aula, segundo Albert Cohen (1971), “cada regra cria um desvio 

potencial”, quer isto dizer que potencialmente serão criados comportamentos de desvio para cada uma das regras. 
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Que alunos infringem as regras 

 Os alunos que infringem as regras da sala de aula são praticamente todos, desde os mais aos menos empenhados, mais novos e mais velhos, do 

sexo feminino e masculino. 

 Um estudo realizado por Vicente et al. (2002) permite concluir que na maior parte dos casos os incidentes eram maioritariamente provocados por 

alunos do sexo masculino, que os alunos entre os 12 e 13 anos apresentaram maior percentagem de problemas ao nível das relações entre pares, os 

sétimos e oitavos anos são os mais problemáticos. 

 Segundo Amado (1998, 2001) os alunos do sétimo ano apontam como responsabilidade relacional do professor com os alunos uma justificação para 

os problemas na sala de aula, já os de oitavo e nono ano, apontam para questões de incompetência didático-pedagógica.  

 Diversos estudos contemplados por Amado e Freire (2009) referem que os casos de indisciplina são mais graves por frequência e recorrência do que 

propriamente pela real gravidade da situação. 

 Segundo o estudo de Amado e Freire (2009), fazer parte de grupos culturalmente distintos, tais como, punks, rappers, entre outros, não tem 

relevância na ocorrência de situações de indisciplina. No entanto, caso existam subgrupos dentro de cada turma, ou seja, quando a turma não funciona 

como um todo, existem mais situações de indisciplina. 

 A dinâmica da turma resulta de vários fatores, tais como, a especificidade de cada aluno, o contexto social da turma, e o professor. A relação que se 

cria entre estas três vertentes irá resultar num melhor ou pior processo de ensino-aprendizagem. 

Professores mais visados em situações de incumprimento de regras 

 A indisciplina ocorre com todos os professores, em graus de frequências diferentes. Esta é uma conclusão que se pode retirar graças aos estudos 

centrados na observação de aulas realizados por Estrela (1986), Brito (1986), Mendes (1994), Amado (1998, 2001), Freire (2001) e Oliveira (2002). 
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 O estudo realizado por Amado (1989) permite verificar que existem um maior número de ocorrências com docentes do sexo feminino em 

comparação com o masculino. Já Vicente et al. (2002) permite verificar que a experiência é um fator importante mas não determinante. 

 A tipologia de Brophy e Good (1974) construída em função das expetativas que os professores apresentam dos seus alunos, permitem-nos 

categorizar cada indivíduo,  da seguinte forma: pró-ativo, apresenta expectativas flexíveis em relação a cada aluno, reativo, expectativas flexíveis, mas 

concedem grande protagonismo a certos alunos na aula, e sobre-reactivo, marcam de forma excessiva os alunos, tratam-nos de acordo com as expectativas 

fixas e estereotipadas. 

 Hargreaves (1972) classifica os professores em dois grandes tipos: os provocadores de desvio, acreditam que determinados alunos não querem 

trabalhar e farão tudo para o evitar, vêm a sua atividade de ensinar como conflituosa; os isoladores de desvio, atribuem as culpas de os alunos pouco 

trabalharem às condições, e que as mesmas são da responsabilidade do professor. 

 Segundo o estudo de Helena Oliveira (1998), os professores reagem aos acontecimentos em função de um corpo de convicções e de significados 

conscientes ou inconscientes, que surgiram das experiências íntimas. 

Fatores predominantes na infração às regras de aula  

 O fator de natureza das atividades curriculares consiste num conjunto de características de aula que a tornam num espaço extremamente 

complexo, constrangedor, de certa forma desumano. Num espaço como esse, não será de estranhar que existam comportamentos problemáticos, que 

infrinjam as regras. 

A indisciplina pode ser entendida como parte de uma dinâmica progressiva criada pelos participantes na organização, em virtude da forma como 

vivem as suas vidas dentro da escola como organização social complexa (Everhart, 1987). 
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A gestão do ensino é outro fator relevante, consiste nas estratégias didáticas e métodos de ensino empregues, o modo como se estrutura e se 

distribui a comunicação na aula, o ritmo de comunicação, a administração do espaço da sala de aula, a forma como o professor se move. Estas 

competências permitem distinguir professores eficazes de não eficazes. 

A dimensão relacional tem a ver com o modo como os professores gerem o poder dentro da aula. O clima relacional pode tornar-se fator de 

indisciplina se for gerador de algum frustração das expectativas habituais dos alunos sobre o estatuto e o poder do professor; o professor não pode revelar 

incapacidade de exercer adequadamente o seu poder, manifestar falta de autoridade, de firmeza e de experiência (Amado, 1998). 

A investigação (Amado, 2001; Maya, 2000; Carita, 1993; Freire, 1990) revela que os alunos esperam que os professores atuem com autoridade e 

poder dentro da sala de aula. Sendo a autoridade na perspetiva dos alunos uma condição necessário para que se crie um clima de trabalho e de 

aprendizagem. As dificuldades surgem na capacidade do professor gerir de forma adequada o seu poder. 

Existem quatro formas distintas de um professor se relacionar com os seus alunos: autoritária, permissiva, indiferente e assertiva. O autoritarismo, 

considera Maya (2000), é um abuso de autoridade, de modo negativo, implica um professor ser rígido, agressivo, repressivo. Este professor está sempre em 

vigia, pois é desconfiado. Pior que o autoritarismo parece ser a permissividade, (Amado, 1998; Maya, 2000; Coleman e Coleman, 1984), o professor 

permissivo cria muitas situações de perfeito descontrolo na aula, onde facilmente surgem comportamentos indisciplinados. A indiferença surge com os 

professores desmotivados, cujas aulas cumprem uma rotina diária, em que nem o professor nem os alunos são incomodados. Por último, a assertividade, 

característica de um professor que se sabe fazer respeitar, começando por respeitar os alunos, acredita neles e confere-lhes responsabilidades, censura com 

recurso às regras. 

Os professores têm diferentes estratégias de autoapresentação (Amado, 2000, 2001): estratégia de sedução, o professor bonzinho; estratégia de 

intimidação, discursos ameaçadores; integração, professores que criam situações no sentido de ouvir a opinião dos alunos; mestria nas interações, coerente 

nos princípios e atitudes. 
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2º Nível de Indisciplina – Perturbação das relações entre pares 

 As relações entre pares constituem um aspeto fundamental no desenvolvimento sócio emocional e sociocognitivo da criança e do adolescente, 

contribuindo e forma decisiva para a construção social do conhecimento, para o conhecimento de si próprio e dos outros. 

As regras e os valores em causa 

 No que se refere a perturbações das relações entre pares, Boulton (1998) afirma que a maior parte dos alunos só uma ou duas vezes, durante o seu 

percurso escolar, experimenta situações de agressão, mas estas podem ter um reflexo muito grande no seu bem-estar psicológico, como o mesmo verificou 

através de entrevistas e questionários. 

 Segundo Freire (2001), é importante que os educadores tenham a capacidade de identificar e diferenciar os jogos e brincadeiras de contacto físico, 

de simulação de lutas, com casos de violência. 

 O bullying, direto ou indireto, consiste na intenção deliberada de causar sofrimento a outro. O bullying direto refere-se a agressão física ou verbal, o 

indireto, trata-se de situações de exclusão intencional de um grupo. 

 Cerezo Ramirez (1999) identifica as seguintes formas de bullying: físico, verbal e indireto (espalhar rumores). 

 O bullying é prejudicial para o agressor, agredido e observador, na medida em que o primeiro interioriza uma forma de lidar com os outros baseado 

no uso da força, o segundo, sofre de uma autoestima baixa, autoconfiança, baixo controlo sobre o meio, o que o leva a refugiar-se, por último, os 

observadores sentem-se impotentes para intervir, aprendendo a ser indiferentes e a tomar atitudes de distanciamento para com situações que causam 

sofrimento a outro. 
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Características dos alunos agressores e vítimas 

 O género masculino é mais vezes afetado como agressor ou vítima. Parece também existir uma relação significativa entre o estatuto de vítima e o 

baixo estatuto social. Segundo Martins (2003), os agressores são mais confiantes e com melhor inserção social na turma, tendo frequentemente um 

ambiente familiar hostil, ou excessivamente permissivo, sem a adequada supervisão. 

 Ao longo da escolaridade parece ocorrer um certo decréscimo da agressão/vitimação sistemática, sendo os anos de transição de ciclos de 

escolaridade e as mudanças de escola os momentos de maior vulnerabilidade. 

Professores mais visados com este tipo de problemas 

 Amado (2009) defende que os professores que mais sofrem de problemas de indisciplina entre pares nas suas aulas são aqueles que não 

demonstram capacidade de serem assertivos, com falhas nas competências de gestão de sala de aula. O professor menos visado é aquele que impões um 

estilo de ensino e uma estratégia assertiva (como foi anteriormente referido). 

Fatores preponderantes 

 Os autores Brendtro e Long (1995) consideram que os fatores de risco compreendem-se por estar associados à organização social característica das 

sociedades ditas desenvolvidas, desde a rutura de laços sociais, à exposição frequente a situações de stress e conflito até à propagação de uma cultura de 

violência. 

 Cada vez existem mais crianças e adolescentes a crescerem em ambientes afetados por fatores como divórcio, droga, pobreza, violência doméstica, 

entre outras. A conjuntura específica de várias famílias contemporâneas leva a que as crianças sejam vítimas de um contínuo stress que levam a adotar 

estilos de comportamento defensivo muito rígidos ou a assumir uma tendência para a hostilidade com todos os adultos, tomando uma postura ameaçadora 

na escola, acreditando que se ganha respeito através da intimidação. 
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 Werner (1990) encontrou um conjunto de características comuns entre crianças que se revelam resistentes ao stress, mesmo vivendo em ambientes 

diversos, são elas: crianças amadas pelos seus pares e pelos adultos com competências sociais bem desenvolvidas; atitude mais reflexiva do que impulsiva 

face ao seu próprio comportamento, com bom sentido de responsabilidade pessoal; com locus de controlo interno, que acreditam que têm uma boa 

capacidade de influenciar positivamente o meio em que vivem. 

3º Nível de Indisciplina – Problemas da relação professor-aluno 

 Comportamentos que afetam a relação entre professor e aluno são aqueles que não só prejudicam as condições de trabalho, assim como, põem em 

causa a dignidade do professor, como profissional e como pessoa. Consideram-se também comportamentos de oposição à autoridade institucional do 

professor. 

Regras e valores da relação com o professor 

 Regras presentes em atividades escolares que promovem diferentes climas relacionais, tais como, o respeito do aluno para com o professor, o 

respeito mútuo, os deveres do aluno para com a comunidade escolar. 

 Segundo a investigação (Vicente et al., 2002; Dubet, 2001; Vettenburg, 2000; Amado, 1989, 1998) os comportamentos de indisciplina revelados nas 

relações aluno-professor são maioritariamente: agressões físicas, ameaças e insultos, obscenidades, desobediência, dano de materiais dos professores. 

 Estes tipos de comportamentos são menos frequentes que os de 1º e 2º nível de indisciplina segundo os estudos de observação direta, no entanto, 

de acordo com participações disciplinares (Amado, 1989; Vicente et al., 2002) estes comportamentos prevalecem em relação aos casos de 2º nível, o que 

permite constatar uma menor atenção por parte dos docentes aos conflitos existentes entre alunos. 

Alunos que põem em causa a relação com o professor 

 O número de alunos que se envolve de modo mais persistente neste tipo de problemas de confronto com professores são apenas uma minoria, 

segundo Amado (1998) os alunos <obrigados-revoltados>, cujos projetos de vida não passam pela escola, com muitas experiências vividas de frustrações, 
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com muito pouco de acordo com o que a escola lhes quer incutir. Através de observações diretas e testemunhos de professores, Amado (2009) definiu 

várias caraterísticas dos alunos com comportamentos a este nível, tais como, desinteresse, dificuldades de adaptação, má formação e influência de 

companhias. 

 Embora seja em número reduzido, estes alunos mantêm atitudes de pura indisciplina e de violência de um modo persistente nos vários anos 

consecutivos da sua carreira escolar. Segundo Vettenburg (2000) as investigações demonstram que quando os problemas comportamentais se tornam mais 

frequentes e se agravam entre os 12 e os 18 anos existe um risco acrescido de os ver persistir depois dos 18 anos. 

Professores implicados em problemas na relação com alunos 

 Tal como referido em casos anteriores, os professores que mais sofrem com este tipo de comportamentos são os permissivos, pouco assertivos. 

Naturalmente estas caraterísticas não são suficientes para justificar esse tipo de comportamentos por parte dos alunos, questões como a intolerância, 

expetativas negativas, stress, e por vezes problemas de personalidade são também causas para esses efeitos. 

 Segundo o estudo de Amado (2009), independentemente de um professor adaptar uma postura mais amigável, mais compreensiva ou intolerante, 

não deve ser incoerente, quer isto dizer, que não deve alterar a sua forma de estar com os alunos, pois verificam-se professores ineficazes nas relações com 

alunos, na medida em que optam por uma estratégia no início do ano, e alteram a sua forma de estar ao longo do ano. 

Fatores de risco da problemática relacional 

 Existem diversos fatores que colocam um aluno em situação de risco perante a possibilidade de criar problemas na relação com o professor. Vários 

estudos indicam que questões de desenvolvimentos individual, tais como, atrasos no desenvolvimento moral, autoconceito, baixa autoestima, desinteresse, 

projetos de vida onde a Escola não tem relevância, entre outros, são causas de vários alunos assumirem comportamentos inadequados. Os fatores 

familiares (disfuncionamento familiar, relacionamento inadequado, entre outras), os fatores sociais (raça, cultura) e os fatores pedagógicos (atitudes e 
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comportamentos dos professores, na relação quotidiana, nos processos de ensino e avaliação, nos procedimentos disciplinares) assumem também grande 

relevância como fatores de risco (Amado, 2000).  
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A intervenção como prevenção 
 A indisciplina, devido à sua grande complexidade, necessita de respostas bastante diversificadas em função dos problemas observados, 

considerando as diferentes situações e contextos sociais e escolares, não existindo respostas tipo, receitas. Em cada caso, o professor deverá diagnosticar 

de forma minuciosa a situação, de acordo com o seu bom senso, a sua capacidade de reflexão, a competência pedagógica em geral, de forma articulada com 

a sua filosofia de educação e de acordo com o quadro de referências estipulado pela instituição que representa, a Escola. 

 Os resultados de investigação referem que o que distingue as escolas e os seus professores face às questões disciplinares, é o modo como 

antecipam os problemas, prevenindo muitas situações difíceis de gerir. 

 Neste sentido, da prevenção, identificam-se três tipos de a exercitar: prevenção primária, secundária (precoce), terciária (face aos casos 

persistentes) (Amado, 2009). 

 Consideramos Prevenção o conjunto de processos destinados a evitar o aparecimento de comportamentos considerados desajustados, proteger e 

tentar ajudar aqueles que se encontram em risco de assumir tais comportamentos , e recuperar e reinserir os que já apresentam comportamentos 

problema. Os trabalhos preventivos na área do comportamento social desviante/desajustamento social atuam pois a vários níveis: primário implicando a 

criação de condições que evitem o aparecimento de comportamentos desviantes; secundário implicando o evitar a concretização de determinados desvios 

em grupos de risco e terciário implicando a recuperação e reinserção de jovens com comportamentos desviantes. 

Prevenção primária  

A prevenção primária é um nível de intervenção nas idades mais tenras, de forma mais precoce, sendo considerada a forma de intervenção mais 

promissora, tratando-se de uma frente que diz respeito ao sistema educativo, do ponto de vista macro, desde às instituições de educação de infância até às 

famílias (Gorman-Smith e Tolan, 1998; Duncan, 1996; Gaspar, 2001). 
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Podem considerar-se quatro dimensões como forma de pensar e estruturar este tipo de prevenção: dimensões gerais da prevenção primária da 

indisciplina na escola, o papel do professor na sala de aula, ação a nível de escola, iniciativas de prevenção de maus-tratos e agressividade entre alunos. 

Dimensões gerais da prevenção primária da indisciplina na escola 

Segundo Ruth Charney (1993), é necessário ensinar as crianças a prestar atenção e cuidado aos outros, assim como, saber receber atenção e 

cuidados, desta forma educamos de forma básica para a vida. Existem domínios centrais para prevenir a indisciplina na educação cívica e de não-violência 

(Freire, 2001; Amado, 2000; Veiga, 1999): desenvolvimento de competências de comunicação, educação para os valores, desenvolvimento de um 

autoconceito positivo e realista, criação de oportunidades para que os alunos façam parte da vida escolar, criação de condições ambientais. 

O papel do professor na sala de aula 

O papel do professor na sala de aula pode e deve estimular os alunos para aprenderem mais, através de uma boa comunicação interpessoal, 

cooperação, opções pedagógicas, entre outras.  

O trabalho cooperativo obtém resultados muito positivos quando comprados com os métodos tradicionais. As relações sociais positivas criam um 

sentimento de autoconfiança e de aceitação maior. Em grupos cooperativos a criança acredita que pode ser capa de agir para resolver problemas. As 

crianças tornam-se mais proficientes no desenvolvimento das suas próprias ideias. 

 O professor ao definir de forma clara as regras básicas que vão ao encontro de valores como o respeito pelo outro, a solidariedade, utilizando de 

forma oportuna e adequada o reforço positivo no momento certo, assim como, as sanções ajustadas, está a contribuir para a prevenção de situações não 

desejáveis.  

 A ajuda e apoio aos alunos com dificuldades especiais, que devem ser identificados previamente, para que os professores aprofundem os seus 

conhecimentos de fatores de risco que podem estar na base de comportamentos perturbadores de alguns alunos. Segundo Bell e Stefanich (1984) não 

existe nada mais desigual do que tratar todos os alunos da mesma forma, na medida em que as necessidades de uns não são as mesmas que dos outros. 
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Ação a nível de escola 

A ação a nível de escola é determinante na medida em que a planificação do currículo a nível de escola pode e deve influenciar a conduta dos 

alunos, seja formalmente ou informalmente. Algumas escolas realizam atividades  voltadas para a abordagem das relações interpessoais, a disciplina e 

culturas juvenis (designadamente uma peça de teatro). Este tipo de atividades são um modo de fazer passar à escola no seu conjunto, novos alunos, 

professores e pais um conjunto de valores e de princípios que fazem parte da filosofia e do clima na escola, ajudando a criar uma cultura de escola 

caraterizada pela corresponsabilização e pelo respeito mútuo. Os regulamentos constituem uma dimensão de carácter organizacional com grande 

relevância para a compreensão do ambiente disciplinar da escola, que influencia professores e alunos ao conhecerem as regras da mesma. A participação e 

envolvimento dos pais são muito importantes na medida em que se pretende que os mesmos participem e se envolvam no contexto escolar. Uma 

cooperação entre escola e família é absolutamente desejável para que os problemas de indisciplina sejam afrontados. Parece necessário a criação de 

diferentes projetos de intervenção com os pais, em vez das habituais reuniões com encarregados de educação, por exemplo, criar momentos de discussão 

entre pais, em pequenos grupos, de forma a se conseguir ouvir todos, abordando o tema de maus tratos entre alunos, por exemplo. 

Iniciativas de prevenção de maus-tratos e agressividade entre alunos 

A promoção da amizade e da entreajuda parece ser uma boa forma de prevenir comportamentos indesejados, autores sugerem que a melhor 

estratégia para responder ao bullying é ter apoio de um amigo. 

Em algumas escolas (testado em vários países) Amado refere que o telefone “amigo” parece ser uma boa solução, sendo uma linha de contacto 

entre alunos e respetivos pais, com o psicólogo da escola, por forma a existir algum apoio para quem é vítima deste tipo de situações. 

A intervenção no recreio por parte dos alunos é fundamental, na medida em que o maior número de situações ocorre nesse espaço, parece então 

ser importante que exista uma supervisão eficaz desses momentos. As auxiliares de educação são quem fica a cargo desta função, mas nem sempre são em 

número suficiente, agravando-se a situação com o fato de vários professores não estarem disponíveis para intervir nesse tipo de situações. 
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A prevenção e o combate ao bullying exigem um trabalho contínuo. Da parte da escola exige um diagnóstico criterioso da situação, assim como, um 

plano que assente nos problemas diagnosticados e que promova a participação. Olweus propõe a criação de grupos de professores para o desenvolvimento 

do ambiente social da escola. Segundo o mesmo autor, as atitudes, rotinas, e comportamentos do pessoal da escola, particularmente dos professores, são 

fatores decisivos na prevenção e controlo do bullying, assim como, as atitudes e comportamentos dos próprios alunos e dos seus pais. 

Prevenção Secundária 

 O processo de intervenção precoce não se restringe somente aos aspetos de caráter individual, mas sim, o conjunto de ações do professor na turma 

ou na escola que constituem respostas corretivas e formativas aos comportamentos e atitudes perturbadores do bom funcionamento da organização. 

Ação corretiva do professor face à indisciplina 

 A análise das perspetivas dos professores acerca destes processos de disciplinação parece evidenciar que a principal finalidade subjacente aos 

mesmos constitui o que os professores designam de “controlo sobre a situação ou o comportamento do aluno” (Freire, 2001).  

Mediação de conflitos 

 A eliminação de conflitos está para lá da eliminação da violência e da promoção de relações interpessoais. Na escola, professores, auxiliares de 

educação e alunos devem estar preparados para enfrentar positivamente os conflitos interpessoais do seu quotidiano, de modo a impedir que os mesmos 

resultem em situações de agressividade e violência. 

 Determinados conflitos, pessoais e interpessoais têm resultados muito positivos, na medida em que aumentam o rendimento escolar, a motivação 

para aprender, o desenvolvimento cognitivo, construção da identidade pessoal, do desenvolvimento do poder pessoal e promover a capacidade de ser 

flexível perante a adversidade. 

 Segundo Johnson & Johnson (1995) a tendência para reprimir, suprimir ou ignorar conflitos pode, ser um contributo importante para a ocorrência 

de relações interpessoais tensas e difíceis e mesmo de agressividade e violência nas escolas. O problema não está no conflito, mas sim na gestão do mesmo. 
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Ação direta do professor na turma face à situação de maus-tratos 

 Cerezo Ramírez (1999) propõe um programa que se desenvolve a partir de três momentos fundamentais, destacando o papel da dinâmica da turma 

como “mediadora na redução das condutas agressivas”: 

 Em primeiro lugar, deve analisar-se o grupo de alunos, através de um instrumento que permita perceber as relações interpessoais que se 

estabelecem na turma e detetar os possíveis alunos implicados em relações agressor-vítima, assim como, a análise sociométrica; 

 Seguidamente, com base nos resultados, deve proceder-se a elaboração de um plano de trabalho específico para vítimas e outro para agressores, 

conjuntamente com trabalho desenvolvido na turma; 

 Por último, desenvolver um trabalhou para o grupo-turma. 

Por forma a este combate ser mais eficaz, no sentido de se intervir o mais precocemente possível, o professor precisa de possuir um conjunto de 

competências de observação e ação, tais como: 

 Estar atento a sinais de angústia e mal-estar dos alunos, podem ser sinais de vitimização; 

 Distinguir maus-tratos e jogo rude; 

 Ouvir atentamente as vítimas e também os agressores e registar os incidentes, informando os pais de todos esses registos; 

 Dar apoio imediato ao aluno-vítima; 

 Esclarecer junto do aluno-agressor e seus pais que o comportamento agressivo não é tolerado. 

Um dos aspetos a trabalhar com crianças-vítimas é o fortalecimento das suas competências sociais, como a assertividade, capacidade de resolver 

conflitos, de fazer amizades, assim como, diferenciar jogo rude de bullying, uma minoria não o sabe fazer. 

Prevenção Terciária 

 Este tipo de prevenção está direcionado para casos de alunos persistentes nos seus comportamentos de indisciplina. 
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 Bendtro e Long (1995) propõem para uma ação da escola de intervenção mais construtiva, o desenvolvimento de um ethos de escola que assente na 

intervenção face a estes casos excecionais no que denominam os quatro A´s: 

 Attachement (ligação, vinculação): relações sociais positivas são pré-requisitos para o comportamento pró-social; 

 Achievment (sucesso): criar expetativas positivas, significa a recusa em aceitar o insucesso; 

 Autonomy (autonomia): a disciplina no seu sentido mais puro reside na exigência de responsabilidade do que na obediência; 

 Altruism (altruísmo): através da ajuda aos outros, os alunos encontram a sua autoconfiança. 

A mudança de práticas nesta frente de intervenção exige um papel proactivo e inclusivo da escola através da planificação e desenvolvimento de 

políticas educativas locais que, em colaboração com as famílias e as comunidades em que se inserem, dêem respostas adequadas aos alunos que de uma 

forma sistemática apresentam problemas de violência ou de indisciplina. Nesta linha de ação, novas colaborações são necessárias, entre escolas e 

instituições, por forma a conjugar trabalho de professores com profissionais de saúde mental, entre outros. 

Certamente haverá ainda muito para mudar nesta área, diferentes projetos educativos para as escolas, melhor formação de todos os intervenientes 

na comunidade escolar, por forma a não se dar continuidade ao resultado que mais se verifica, o da exclusão deste tipo de alunos, o da descrença na 

mudança, o abandono escolar como a via mais satisfatória. Por certo, independentemente de as mudanças surgirem a uma velocidade lenta ou não, caberá 

a cada indivíduo, principalmente os professores, assumirem os seus deveres, de buscarem na formação contínua argumentos para melhor reagirem, agirem 

e prevenirem este tipo de comportamentos. Exige-se, tal como Freire (1996) refere, um alto nível de responsabilidade ética individual de que a nossa 

capacitação científica e pedagógica faz parte. 
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A Reação 

Modificação de comportamentos 

A observação do comportamento a modificar é a primeira etapa a realizar, baseando-se a intervenção sobre o emprego sistemático dos princípios 

de modificação dos comportamentos. 

Sulzer-Azaroff & Mayer (1977) aplicando a análise de comportamentos por condicionamento operante apresentam diversos métodos para 

aumentar, diminuir ou manter determinados comportamentos. 

As técnicas a utilizar são o reforço, a extinção, a punição, a modelação, a dessensibilização. 

O reforço 

Diz-se que existe reforço se aumenta a frequência, duração e/ou a intensidade ou quando diminui o tempo de latência de uma resposta em função 

de ocorrências prévias. Por exemplo, nos dias frios, se sempre que o aluno protesta, recusando-se a fazer a aula, o professor cede, estamos, 

potencialmente, perante uma situação de reforço. 

Fala-se em reforço positivo ou negativo dependendo da natureza da consequência. Se existe um ganho, a obtenção de qualquer coisa, é positivo; se 

existe perda ou remoção de algo é negativo.  

O reforço positivo é uma forma de feedback que informa o aluno ou o grupo da adequação da sua resposta comportamental: simples confirmação 

verbal, gestual, elogio, recompensa. 

Na realidade, o simples respeito das regras não é, por si só, suficiente para levar o sujeito a modificar o seu comportamento; o respeito pela regra 

deverá ser reforçado por um estímulo agradável e gratificante. 
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Os reforços pela utilização de estímulos desagradáveis podem provocar diversos efeitos secundários: comportamentos de fuga e de compensação, 

consolidação de outros comportamentos não desejados pela ação de reforço. 

Extinção 

Corresponde ao não-reforço do comportamento que queremos suprimir. Ignorar o comportamento é um meio de não o recompensar. É uma 

técnica aconselhada aos professores para fazerem face a comportamentos disruptivos de importância menor, sobretudo, se eles são motivados pelo desejo 

de chamar a atenção do professor. 

Punição 

Ao contrário do reforço, a consequência do comportamento de punição leva à diminuição da frequência, duração ou intensidade de uma resposta 

(ou tempo de latência).  Se a consequência for a obtenção/aplicação de algo é positiva; por ex. uma repreensão é a aplicação de qualquer coisa; excluído de 

uma aula é uma remoção (se a consequência for a remoção de algo é negativa 

A punição pode exercer-se seja pelo desaparecimento de reforços positivos seja pela imposição de estímulos aversivos. Estas duas formas de 

punição provocam efeitos diferentes, podendo, ambas, gerar reações negativas tais como o antagonismo para com o agente punitivo. 

Muitas vezes o conceito de disciplina e de punição confundem-se, já que é frequente fazer-se uso da punição para manter a disciplina mas, como se 

viu, são conceitos distintos. 

Estas formas devem ser, sobretudo, adotadas para erradicar condutas inapropriadas que são perigosas para o sujeito ou para outros. Agressividade, 

perda de flexibilidade de adaptação, condutas de fuga, evitação do agente de punição, ansiedade e medo, são algumas das consequências secundárias das 

punições. 

Na realidade, as punições podem ter diversos efeitos negativos: 
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 habituação (com a consequente diminuição da eficácia), 

 distúrbios emocionais, 

 evitamento da pessoa que aplica a punição, 

 aprendizagem de comportamentos punitivos por observação, 

 apatia, quando é inescapável. 

 

Algumas notas gerais sobre a punição devem ser sublinhadas para garantir a sua boa utilização: 

 A punição deve ser um último recurso mas pode ser muito eficaz. 

 A punição só é efetiva se: 

- for aplicada imediatamente, 

- com intensidade que não provoque ansiedade, 

- consistentemente (não poderá haver vezes em que não se aplique). 

- o agente deverá ser alguém com quem o jovem mantém uma vinculação forte. 

- recorrer ao aviso prévio  

- sem ambiguidades na formulação da consequência  
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Modelação 

Sendo a imitação um processo natural de aprendizagem, a educação pelo exemplo foi desde sempre utilizada. A modelação consiste no emprego 

sistemático dos princípios de imitação, vicariante, para a aquisição de condutas apropriadas. 

Uma técnica correntemente referenciada é o “Shaping” ou moldagem: reforça-se qualquer comportamento que vagamente se assemelhe ao 

comportamento a adquirir e, depois, por passos sucessivos, vai-se modificando esse comportamento até chegar ao desejado.  

Desensibilização 

Estratégias de reação 

De entre um largo espectro de estratégias de reação aos comportamentos de indisciplina  (desde a repreensão oral à expulsão) algumas estratégias 

de reação aos comportamentos de indisciplina podem ser sublinhadas. 

 A disciplina deve ser progressiva (começa-se com uma sanção de menor calibre e no caso de reincidência sobe-se o patamar). 

 A reação deve ser pronta (justiça lenta não é justiça). 

 A reação deve ser corretiva (deve visar a correção do comportamento e não a mera punição da infração). 

 A reação deve ser impessoal/imparcial. Não mostrar favoritismo nem agir arbitrariamente. 

 A reação deve ser ajustada ao historial do estudante. 

 Explique as regras e as exigências e assegure-se de que compreendem as consequências das infrações. 

 Responda prontamente para que percebam o nexo entre a penalização e a infração. 

 Exceto para infrações mais sérias, proporcione suficientes admoestações orais antes de enveredar por sanções mais pesadas 

 Procure que os elogios sejam públicos e as repreensões em privado. Não se devem sentir diminuídos perante terceiros, humilhados… e os colegas 

podem sentir-se constrangidos. 
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 Manter a calma e evitar a aparência de hostilidade ou rejeição pessoal. É o ato, mais do que a pessoa que deve ser condenado. 

 Saber ouvir as suas razões. 

 Expressar que deseja sinceramente ajudar a cumprir as regras ou objetivos e a evitar a punição. 

 Convidar o praticante a sugerir modos de lidar com a situação para que não se repita. 

 Ser credível. Ameaças verbais frequentes que não se concretizam geram perda de credibilidade. 

 Usar punições legítimas, justas e adequadas à seriedade da infração e ao historial. 

 Organizar eficientemente as rotinas, reduzindo os tempos de espera, organização, transição e, em geral, os tempos e as atividades pouco 

estruturadas. Planificar em excesso, permitindo implementar rapidamente outras atividades para substituir atividades que acabam mais cedo ou 

que estão a ser menos bem conseguidas pode ser decisivo. 

 Manter o “radar” em funcionamento, procurando saber, a todo o momento, o que se passa na classe. 

 Criar ambientes humanos de relação (incompatível com uma atmosfera rígida e de temor, com relações humanas distantes e impessoais). A relação 

deve ser calorosa, relacional e, simultaneamente, académica. 

 As relações devem ser baseadas na autoridade e não no autoritarismo. O controlo disciplinar exige participação, compreensão e partilha do poder 

pelos alunos. O estilo de liderança deve ser democrático, apoiante e exigente. 

 Relação orientada para a autodisciplina, autogoverno pessoal e autonomia moral. O professor deve, também, controlar as próprias emoções, 

evitando perder o controlo emocional. 

 Desenvolver expectativas positivas, motivações elevadas e, fundamentalmente, de natureza intrínseca. 

 Planear e prever o que se considera apropriado na relação com o professor, com os colegas, com os materiais, com a atividade, com o meio 

envolvente. 

 Clarificar interesse e utilidade das regras e de um comportamento ordenado. 
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Instrumentos de reflexão e orientação da prática 
 Existem uma série de instrumentos de fácil aplicação e utilização individuais ou em grupo que permitem refletir sobre as práticas escolhidas e 

utilizadas pelos professores. Esses instrumentos de auto-observação para professores e alunos permitem de forma mais objetiva refletir, analisar que tipos 

de opções são tomadas, que tipos de comportamentos assumem, e de pôr em causa muitas práticas comuns, que pelo tempo ou pelo hábito se tornaram 

inquestionáveis e supostamente irrefutáveis. 
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Conclusão 
Como procurámos evidenciar, a disciplina é, não só, o resultado da utilização judiciosa de técnicas de modificação comportamental como as que 

temos vindo a descrever, mas, também, o resultado de um bom ensino, produto da convergência de fatores variados: depende das boas relações afetivas 

existentes, do bom uso da autoridade, de uma boa organização e planificação do curso, da organização de lições interessantes e adequadas ao nível de 

desenvolvimento dos alunos. 

Os estudos sobre o professor revelam, ainda, a importância do estilo de condução da aula, do entusiasmo na sua condução, da sua flexibilidade, do 

clima da aula. 

Os comportamentos inadequados acontecem no decorrer de todas as fases da aula e em todos os tipos de atividade dos alunos sendo, no entanto, 

mais frequentes nos momentos de espera, de organização e gestão dos materiais e dos espaços, de organização da prática e na escolha dos grupos. Nos 

momentos de atenção à informação e de atividade motora os comportamentos inapropriados tem uma menor incidência. Tal significa que uma adequada 

organização da aula, a redução dos tempos de espera e de organização, com o aumento do tempo de empenhamento motor, permitindo aumentar as 

oportunidades de aprendizagem dos alunos, concorre, também, favoravelmente, no sentido de reduzir os comportamentos inapropriados. 

 O domínio de destrezas pedagógicas diversas, melhorando a qualidade do ensino, contribuem positivamente para a manutenção e o 

desenvolvimento de níveis disciplinares adequados. 
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Introdução 

 

Este documento visa projectar a intervenção do professor estagiário na área 3, nomeadamente ao nível do planeamento, condução e avaliação de um núcleo de 

Desporto Escolar.  

Sendo o Desporto Escolar (DE) um instrumento essencial na promoção da saúde, na inclusão e integração social, na promoção do desporto e no combate ao 

insucesso e abandono escolar, faz todo o sentido que o professor estagiário participe activamente num núcleo durante o estágio profissionalizante. 

Assim, este documento englobará os seguintes pontos: uma justificação de escolha do respectivo núcleo a acompanhar; uma apresentação da estrutura do DE 

na Escola Básica 2,3 D. Fernando II; uma caracterização do núcleo de Ténis de Mesa; serão também apresentadas estratégias de formação do professor 

estagiário e por último um planeamento de todo o ano lectivo. 

Como nota, considera-se pertinente referir que por se tratar de uma modalidade mista, sempre que se empregar o termo “aluno”, salvaguarda-se a inclusão dos 

dois géneros. 
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Justificação da Escolha 

 

A Escola Básica 2,3 D. Fernando II participa este ano no Desporto Escolar através dos núcleos de Voleibol (Feminino), Ténis de Mesa e Basquetebol 

(Masculino).  

Em concordância com a competência descrita no Guia de Estágio 2012/2013 relativa ao acompanhamento de um professor responsável por um núcleo de 

Desporto Escolar, optou-se por coadjuvar a professora Maria João Almeida no núcleo de Ténis de Mesa. Não tendo sido escolhido diretamente por mim, 

penso que foi uma boa opção pois é o núcleo que apresenta maior afluência por parte dos alunos, por ser uma modalidade do qual gosto de pratica e também 

por achar que pode ser um complemento à área da lecionação (pois esta matéria não é lecionada na escola).  
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Estruturação do Desporto Escolar na EB2,3D.FII 

 

O Desporto Escolar surge como actividade de complemento curricular, voluntária, que deve dar resposta às motivações e necessidades dos alunos, facilitando 

e estimulando o seu acesso às diferentes práticas desportivas, que provavelmente, não têm fora da escola. 

 

 

 

 

DIREÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR 

Coordenador do Grupo de Educação Física  

Coordenador do Desporto Escolar  

NÚCLEOS DE DESPORTO ESCOLAR 

Modalidade Professora Responsável Professor de Acompanhamento 

Voleibol Feminino  Prof. Estagiário Pedro Coelho 

Ténis de Mesa  Prof. Estagiário Gonçalo Simões 

Basquetebol  Prof. Estagiário João Santos 
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Caracterização do Núcleo de Ténis de Mesa 

Recursos Humanos 

 

O núcleo de Ténis de Mesa conforme já foi referido, é da responsabilidade da professora Maria João Almeida. No presente ano lectivo será coadjuvada pelo 

professor estagiário de Educação Física Gonçalo Simões. 

Do público-alvo deste núcleo fazem parte todos os alunos da Escola Básica 2,3 D. Fernando II, tendo assim alunos de diversos escalões. Os escalões que 

existem no núcleo são os Infantis A, Infantis B e Iniciados A. 

Para os momentos competitivos, admitem-se todos os alunos da escola que se encontrem dentro dos seguintes escalões: 

 

 

 

  

Ano 2012/2013 

Escalão Ano de Nascimento 

Infantis A 2002 

Infantis B 2001/2000 

Iniciados 1999/1998 
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Recursos Temporais 

Treinos 

 

Os treinos realizam-se uma vez por semana e têm a duração 135 minutos (45’+45’+45’). O horário foi proposto através da articulação da 

disponibilidade de horários da professora responsável com a maioria dos alunos da Escola interessados no núcleo: 

 

 

 

Os dois primeiros tempos de 45’ são lecionados por mim, com supervisão pedagógica da professora responsável. Os últimos 45’ são lecionados pela 

professora responsável devido a esse tempo já não estar a meu cargo no meu horário de estágio.  

Número de Treinos por Período 

Treinos por Período 

1º Período 27 

2º Período 30 

3º Período 30 
 

Torneios e Campeonatos 
 

Segunda - Feira 

14:10 – 14:55 15:05 – 15:50 15:50 – 16:35 
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Data Encontro Escalão Local 

17/Nov/13 Torneio de Abertura Todos EB D. Carlos I 

05/Jan/13 
Encontro Equipas Inter-Escolas 

Apuramento 
Inic/Juv EB D. Carlos I 

26/Jan/13 
1º Torneio Individual Apuramento 

Regionais 
Todos 

EB Professor Agostinho da 

Silva 

02/Mar/13 
2º Torneio Individual Apuramento 

Regionais 
Todos 

EB Professor Agostinho da 

Silva 

11/Maio/1

3 

Encontro Equipas Inter-Escolas 

Apuramento 
Inf/Jun EB D. Carlos I 

Abril Campeonatos Regionais Ini/Juv Região Oeste 

 

Recursos Espaciais 

 

Os treinos realizam-se no Pavilhão ou no ginásio da EB2,3D.FII e para a prática da modalidade existem 4 mesas. Os treinos são no pavilhão ou no 

ginásio consoante a rotação dos espaços da escola. 

Os alunos dispõem ainda de balneários no pavilhão que poderão ser utilizados antes e após cada treino.  
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Recursos Materiais 

 

A escola dispõe de diversos materiais para a prática da modalidade de ténis de mesa, que foram contabilizados e inseridos numa tabela, que é 

apresentada de seguida: 

Material Nº Unidades 

Mesas 4 

Bolas* 15 

Raquetes* 5 

*Os alunos podem levar as suas raquetes e bolas para os treinos; 

 

Recursos Financeiros 

 

As verbas disponíveis para o núcleo são abrangidas pelo orçamento dispensado para o Desporto Escolar pelo Ministério da Educação. Estas são 

utilizadas essencialmente para o transporte dos alunos para os torneios, através da contratação de uma empresa privada destinada para o efeito. Como tal, à 

partida não se prevêem limitações de participação causadas por este factor.  

Em relação ao equipamento, serão os alunos a financiar todo o material necessário à prática. 

. 

 



 

400 
 

Objectivos - Áreas de Intervenção 

Objectivos Legislativos do Desporto Escolar 

 

De acordo com o 10º Artigo respeitante ao Desenvolvimento do Desporto Escolar presente no Regime Jurídico da Educação Física e do Desporto 

Escolar – Decreto-Lei n.º 95/91 de 26 de Fevereiro –, o trabalho do núcleo de ténis de mesa será primordialmente desenvolvido a dois níveis: 

a) No primeiro nível, através de um quadro de actividades formativas e recreativas sistemáticas, integrando o treino e a competição, processadas de 

acordo com horário semanal e especificadas num plano e programa anual integrado no plano de actividades da escola; 

b) No segundo nível, através da participação da escola nos diversos quadros competitivos a nível local, regional ou nacional, organizados segundo a 

iniciativa e regulamentos, respectivamente, das escolas, das direcções regionais de educação e da Direcção-Geral dos Ensinos Básico e Secundário. 

 

Objectivos Específicos 

 

 Aumentar da prática de actividade física; 

 Complementar o reportório motor; 

 Preparação para os torneios e competições regionais; 

 Dimensão da saúde, ajudando ao desenvolvimento de práticas e estilos de vida mais saudáveis; 

 Aprendizagem de regras de cooperação e de competição saudável, dos valores da responsabilidade e do espírito de pertença a um grupo; 
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Divulgação do Núcleo e Captação dos Alunos 

 

Para a divulgação do núcleo de ténis de mesa, foram utilizadas duas estratégias: elaboração de cartazes e sensibilização dos professores de Educação 

Física. 

Quanto à primeira estratégia, esta foi da minha responsabilidade, enquanto professor estagiário, que elaborei um cartaz referente à modalidade de 

Ténis de Mesa com os respectivos horários de treino (em anexo). Estes foram afixados em pontos estratégicos da escola que permitam a sua fácil percepção e 

leitura: no hall de entrada, junto à porta dos balneários, no pavilhão da Escola, junto à entrada do bar, no gabinete de EF. Estes foram colocados na segunda 

semana de aulas com o objetivo de angariar o maior número de alunos possível. 

Em relação à segunda estratégia foi pedido a todos os professores da disciplina de Educação Física que divulgassem o conjunto de modalidades do 

Desporto Escolar e incentivassem os seus alunos à adesão. 

 

Estratégias de Formação 

 

 Em consonância com a professora Maria João Almeida, desenvolver e aperfeiçoar competências de ensino directamente relacionadas não 

só com a abordagem do Ténis de Mesa, mas também com a minha formação enquanto professor de Educação Física; 

 Estudo do regulamento do Ténis de Mesa, bem como das especificidades de cada escalão, no sentido de conhecer perfeitamente todas as 

regras da modalidade (quando estiver disponível no site do Desporto Escolar); 

 Leitura e aquisição de bibliografia específica da modalidade onde estejam descritas as principais características técnico-tácticas do Ténis 

de Mesa. 
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 Entrar em contacto com pessoas que estejam relacionadas com a prática da modalidade (colegas de estágio, professores, etc.) no sentido 

de aumentar o conhecimento de exercícios e do modo de planear os treinos ao longo do ano letivo. 
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Planeamento Anual 

 

Planeamento Anual Desporto Escolar - Ténis de Mesa 

Etapa 1 2 3 

U.E. 1 2 3 4 5 6 7 

Data/semana 15 29 5 12 19 24 26 3 10 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 2 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 

Mês Out. Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Período 1º 2º 3º 

 

Organização das Etapas 
 

Etapa Nome U.E. Nº Aulas 

1ª Avaliação Inicial 1, 2 15 

2ª Aprendizagem e Desenvolvimento 2,3,4 e 5 45 

3ª  Revisão e Consolidação 6 e 7 24 
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Anexos 
 

Cartaz de Divulgação do Desporto Escolar de 

Ténis de Mesa 
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Objetivos 
 

Para além da indicação específica dos objetivos definidos no Guia de Estágio 2012/2013, as atividades a desenvolver serão realizadas com vista ao 

desenvolvimento de um conjunto de competências de conceção e utilização de processos de caracterização e acompanhamento pedagógico do grupo-

turma. Passo então a enumerar um conjunto de objetivos de formação individual a atingir:  

 Aplicar uma ficha individual do aluno no início do ano letivo, de forma a recolher informações pertinentes à complementação do Estudo de 

Turma; 

 Auxiliar o Diretor de Turma na organização sistemática do Dossier de Turma e em trabalhos no âmbito do Projeto Curricular, para que este 

possa ser facilmente consultado por todos os professores da turma; 

 Adquirir um conhecimento mais prático da forma como se desenvolve este processo da direção de turma; 

 Aprender e adquirir estratégias para um bom relacionamento com os intervenientes da ação educativa (pais, encarregados de educação, 

professores, alunos e pessoal não docente);  

 Esclarecer dúvidas, através de conversas informais, com os professores da turma e principalmente com o Diretor de Turma (para melhor 

perceção do desempenho de algumas tarefas  e competências metodológicas deste cargo: registos  no INOVAR, entre outros);  

 Auxiliar o Diretor de Turma na verificação e justificação de faltas; 

 Conhecer o enquadramento legal (legislação) e pedagógico da direção de turma; 

 Estabelecer uma ligação mais próxima com o Diretor de Turma através do diálogo; 

 Identificar possíveis problemas, com a ajuda do Conselho de Turma, tanto a nível do aluno, como ao nível da turma, tentando encontrar 

estratégias para intervir; 

 Perceber a dinâmica das reuniões com os Encarregados de Educação, reuniões intercalares e reuniões de avaliação; 

 Conhecer métodos eficazes de organização das reuniões de Conselho de Turma e dos Encarregados de Educação; 

 Realizar o Estudo de Turma utilizando metodologias e formas de aplicação, adequadas à realidade e características próprias da turma; 
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 Cooperar, respeitar e manter interajuda com todos os intervenientes implicados neste processo. 

 

 

 

Caracterização dos recursos 

Espaciais Temporais Humanos Materiais 

Sala da Direção de 
Turma – destinada 
ao trabalho a 
desenvolver por 
parte dos vários 
Diretores de Turma 
da escola; 
Sala para a receção 
dos Encarregados 
de Educação. 
 

Horário estabelecido:  
3ª F.: 10h00 – 10h45. 
          12h00 – 12h45.  
Total disponibilidade, da 
minha parte, para o 
desempenho de Direção 
de Turma sempre que 
seja necessário, para 
além do horário 
estabelecido e para além 
do horário escolar.  
 

Intervenientes 

Professor Estagiário: 
Gonçalo Simões; 
Orientador da Escola:  
Ana Severo; 
Turma 9º C :  
representada pelo 
delegado e subdelegado; 
Diretora de Turma: 
Inácia Caetano; 
Conselho de Turma -  
professores das 
diferentes; 
Encarregados de 
Educação dos alunos que 
constituem a turma.  
 

População alvo 

Turma do 9º C da 

EBD.FII: 25 alunos (13 

rapazes e 12 raparigas, 

dos quais dois são 

repetente e quatro 

têm ASE A). 

O facto de conhecer os 
alunos sobre uma 
perspetiva diferente da 
dos outros 
professores, sobretudo 
ao nível das emoções, 
das relações entre 
alunos, do contacto 
físico, entre outras 
particularidades, é 
determinante, na 
medida em que 
possibilita a partilha de 
um vasto leque de 
informação sobre a 
turma. 

 - Ficha de 

caracterização do 

aluno (fornecido 

pela Diretora de 

Turma); 

 - Dossier de Turma 

do 9º C; 

- Processos dos 

alunos 

(provenientes da 

escola anterior ou 

atual). 
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Conselho de Turma: 

 

Ações a desempenhar 
 

Atividades prévias ao acompanhamento da Direção de Turma: 

 Aplicar uma Ficha Individual a cada aluno, na aula de Educação Física; 

 Contactar o Diretor de Turma e expor a situação atual do Estagiário, assim como, os objetivos do Projeto e as atividades que se 

pretendem realizar; 

 Dialogar com o Diretor de Turma, a fim de perceber a forma como trabalha, oferecendo a minha total disponibilidade para ajudar nas suas 

funções;  

 Obter o horário de atendimento do DT e hora do trabalho na direção de turma. 

Ao longo do ano letivo: 

 Elaborar um estudo de turma; 
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 Facultar os dados adquiridos no estudo de turma, em conjunto com o Diretor de Turma, aos outros professores da turma, através de uma 

apresentação, para que todos procedam à inclusão e diferenciação do ensino; 

 Auxiliar o Diretor de Turma na organização do Dossier de direção de turma, assim como nas restantes tarefas administrativas; 

 Elaborar um conjunto de informações referentes aos alunos para os Encarregados de Educação, quando assim solicitado por estes; 

 Auxiliar e participar na resolução de eventuais problemas disciplinares, juntamente com o Diretor de Turma. 

Avaliação 

A avaliação desta atividade será conseguida através: 

- De uma reflexão, análise crítica e balanço sobre as atividades realizadas nesta área; 

- Feedback do Diretor de Turma – Inácia Caetano; 

- Feedback da professora Orientadores de Estágio – Ana Severo; 
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Planificação 

Relações com a Comunidade 

Objetivos Gerais Tarefas a atingir Calendarização Estratégias Avaliação 
Concebe, implementa e avalia uma 

ação de animação sócio-educativa, 

envolvendo a participação ativa e 

conjunta da comunidade próxima e 

da comunidade escolar. 

1. Ação de 

animação sócio-

educativa; 

1. No final do 2º 

Período; 
 Auxílio da 

professora orientadora 

na definição do tema e 

da dinamização da 

mesma; 

1. Balanço da 

ação de animação 

sócio-educativas; 

2. Feedback dos 

professores 

orientadores; 

Identifica as principais características 

de uma turma, destacando as 

particularidades sociais e culturais, 

psicológicas e de aprendizagem dos 

seus elementos, explicitando as suas 

implicações para a sua intervenção 

junto da mesma, nomeadamente no 

âmbito da direcção de turma e da 

actividade lectiva 

1. Elaboração e 

apresentação do 

relatório sobre o 

estudo de turma; 

1. Na reunião 

intercalar; 
 Auxílio da 

D.T., dos documentos 

existentes sobre os 

alunos e sobre as 

informações 

observadas durante a 

1ª etapa; 

1. Ter a 

apresentação 

elaborada até a data 

prevista; 

2. Feedback do 

D.T.; 

Identifica, aprecia criticamente e 

intervém ativamente nas atividades 

inerentes à direção de turma e do 

conselho de turma 

1. Projeto de 

Direção de Turma; 

2. Participação na 

Hora de trabalho 

administrativo e na 

Hora de receção aos 

EE; 

1. Durante todo o 

ano letivo; 

2. Todas as 

Semanas; 

 Estar sempre 

disponível para 

cooperar com a(o) 

D.T.; 

 Ser proactivo 

nas tarefas de direção 

de turma; 

1. Ter o projeto 

de D.T. elaborado até 

a data prevista; 

2. Estar presente 

em todos os 

compromissos de um 

D.T. 

3. Opinião dos 

alunos e do D.T. 

(através de um 

pequeno 
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questionário); 



 

 
 

Informações pertinentes 

ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS –DL 3/2008  

Nome (1º e último) Alíneas * Descrição das medidas 

André Esteves 
a) 

d) 

- A periodicidade e local da avaliação serão as mesmas da 
restante turma. 
- Quanto à duração da avaliação será dado mais tempo ao 
aluno para a sua concretização, sempre que tal se revele 
necessário. 
- Dadas as características do aluno dever-se-á ainda: 
 Valorizar a avaliação através da expressão oral; 
 Sublinhar, aumentar, pôr a negrito as palavras-chave 
das questões utilizadas; 
 Não utilizar textos ou questões muito extensos; 
 Utilizar respostas múltiplas ou verdadeiro ou falso, 
no entanto não utilizar alternativas de resposta muito 
próximas, porque as dificuldades atencionais do aluno 
poderão prejudicá-lo; 
 Nas questões abertas, é preferível subdividir por 
várias questões de resposta curta. 
 Dar atenção ao reconhecimento dos progressos 
mesmo que limitados: necessidade de empolar as 
gratificações e as evoluções 
 Prestar particular atenção às apreciações orais ou 
escritas: evitar olhar depreciativo, de censura; 
salvaguardar sempre um aspeto positivo, encorajador e de 
esperança 
 Limitação ou exclusão de elementos pejorativos na 
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ortografia; atenção particular ao conteúdo intelectual 
subjacente aos problemas de escrita 
 Cotar as avaliações sem desvalorização perante 
erros ortográficos 

Problemática 
 Perturbação Específica da Aprendizagem da Escrita – 

Disortografia visuoespacial – Défice de atenção 

 
* a) Apoio pedagógico personalizado   d) Adequações no processo de avaliação 

 

ALUNOS A REFERENCIAR 

João Almeida 

No ano letivo transato, o aluno frequentou a turma D do 9º Ano em que a Diretora de Turma era a professora Conceição Campos. 

Na sequência de comportamentos desajustados por parte do aluno, situações de carácter grave e várias ocorrências disciplinares, a professora 

acima referida redigiu o seguinte relatório no final do ano letivo transato: 

 

“O aluno em questão apresentou ao longo do ano letivo 2011/2012 comportamentos bastante irregulares, tendo sido alvo de várias 

ocorrências e participações disciplinares que levaram a um processo disciplinar e a uma pena preventiva de um dia de suspensão. As atitudes 

do aluno foram quase sempre de desafio da autoridade do professor dentro e fora da sala de aula, não hesitando em tratar os professores por 

“tu”, proferir expressões inapropriadas e não cumprir as regras estabelecidas. O comportamento do aluno colocou por diversas vezes o bom 

funcionamento das aulas em questão, tendo os próprios colegas pedido em jeito de abaixo-assinado que fossem tomadas medidas que 

pusessem termo a estas atitudes do aluno.  
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Relativamente à assiduidade, o aluno apresentou também problemas, tendo excedido o limite de faltas permitido por lei às disciplinas de 

Língua Portuguesa, História e Matemática e não tendo realizado qualquer um dos PITs (Plano Individual de Trabalho) propostos. 

Foram mantidos contactos telefónicos regulares entre a Diretora de Turma e a mãe do aluno e vice-versa. Esta compareceu a todas as reuniões 

de Encarregados de Educação, tendo-se feito acompanhar pelo marido uma ou duas vezes e compareceu na escola quando solicitada para tal.  

Nas várias conversas mantidas, a mãe fez saber que o aluno teve acompanhamento psicológico e psiquiátrico, tendo, no entanto estado sem 

medicação durante um período de tempo. No mês de Março, o aluno deixou de ser acompanhado pela psicóloga que o tinha seguido nos 

últimos tempos e voltou a tomar medicação prescrita pelo psiquiatra do CADIN (que também já acompanhava o aluno há algum tempo), no 

entanto a mãe referiu que o aluno começou a rejeitar a medicação, segundo o mesmo, por esta lhe causar sonolência. 

Já no final do ano letivo e na altura em que o aluno foi suspenso preventivamente, este saiu de casa, tendo a mãe entrado em contacto 

comigo, via telemóvel, logo pela manhã a dar conta que o João não havia dormido em casa. Viemos a saber que o João se havia dirigido ao 

posto da GNR de Sintra e foi elaborado pela Diretora do Agrupamento, professora Antónia Almeida e por mim, nesse mesmo dia, um relatório 

que enviámos para a CPCJ de Sintra.  

Os pais do aluno foram convocados juntamente com o aluno e estiveram reunidos com a Diretora do Agrupamento e a Diretora de Turma, 

tendo os mesmos assumido o compromisso de frequentarem terapia familiar, além disso, informaram também que a situação familiar seria a 

partir daquele momento acompanhada pela CPCJ de Sintra.  

Prof.ª Conceição Campos, Julho de 2012 

 

Na sequência dos resultados obtidos ao longo do primeiro período do ano letivo transato, o aluno foi sujeito à implementação de um Plano de 

Recuperação às disciplinas de Língua Portuguesa, Inglês, História, Geografia, Matemática, Ciências Naturais, Ciências Físico-químicas, Educação 

Física, Apoio ao Estudo e Formação Cívica. 
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No entanto, e apesar das diligências tomadas ao longo do ano, o aluno não transitou e terminou o terceiro período com oito níveis inferiores a 

‘Três’ e a menção de ‘Não Satisfaz’ a Formação Cívica. 

No seu registo biográfico constam as seguintes ocorrências: 

 Outubro/2009 – Processo Disciplinar – Repreensão registada e uma semana de atividades de integração; 

 Abril/2010 – Aplicação da medida disciplinar sancionatória de três dias de suspensão; 

 Novembro/2010 – Aplicação da medida corretiva de realização de tarefas de integração escolar por um período de 12 dias; 

 2011/2012 – Processo disciplinar, com a pena de 5 dias de suspensão. 

No início deste ano letivo, a diretora de Turma atual, a professora Inácia Silva Caetano, convocou a Encarregada de Educação e reuniram no dia 

21 de setembro na Escola Básica D. Fernando II a fim de saber o ponto da situação e o comportamento/atitude do João ao longo das férias. 

A mãe informou que a rotina não se alterou de todo. O aluno vive com os pais, embora o pai se ausente por períodos de dois a três meses por 

questões profissionais. A relação com a mãe é simultaneamente calma e explosiva. O João manifesta momentos de afeição, em que conversa 

com a mãe calmamente, mas por vezes reage a qualquer situação de mínima importância e torna-se agressivo. 

A Encarregada de Educação comunicou à Diretora de Turma que, atualmente, o João não se encontra medicado e que recusa qualquer tipo de 

ajuda médica. A mãe chegou a dar-lhe parte da medicação nas refeições às escondidas mas o João apercebeu-se e reagiu bastante mal. 

Neste início de ano letivo, o aluno já foi alvo de sete ocorrências disciplinares (em anexo). A Encarregada de Educação tomou conhecimento de 

todas estas situações e afirma ser impossível consultar um especialista porque o João simplesmente rejeita essa hipótese. Apesar de se revelar 

presente e atenta, a mãe assume uma atitude preocupada mas impotente e receosa perante as reações do seu educando. 

Os professores da turma quase diariamente apresentam queixas relativamente à sua postura nas aulas, atitudes despropositadas/ 

provocatórias e alguma agressividade (alguns exemplos são a recusa em sentar-se no local indicado pelo professor, o atirar a mochila e seus 

pertences para cima da secretária, calças para baixo, boné/gorro sempre posto na cabeça e os auriculares nos ouvidos,…).  
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Ao conversar com a Diretora de Turma, assume uma postura relativamente submissa e afirma que gostaria de obter melhores resultados de 

modo a seguir a carreira militar, compromete-se a fazer um esforço por melhorar a sua atitude, mas no dia seguinte volta a assumir 

precisamente a mesma postura, desafiando e desrespeitando o professor sempre que é chamado à atenção. 

O Conselho de Turma encontra-se deveras preocupado com a situação do aluno, o qual apresenta uma agressividade crescente e um 

desempenho académico muito fraco ou nulo, resultados estes que parecem muito aquém das suas capacidades.  
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Anexos 

1.1 Anexo 1 – Legislação 

 

 O Decreto-lei 115-A/98, de 04 de maio, refere que o Diretor de Turma deve ser designado, pela Direção Executiva. Deste modo, conforme a 

Portaria 921/92, de 23 de setembro: 

 O Diretor de Turma deverá ser, preferencialmente, um professor profissionalizado nomeado pelo diretor executivo de entre os professores da 

turma, tendo em conta a sua competência pedagógica e capacidade de relacionamento; 

 Sem prejuízo do disposto no número anterior, e sempre que possível, deverá ser nomeado Diretor de Turma o professor que no ano anterior 

tenha exercido tais funções na turma a que pertenceram os mesmos alunos. 

 Ainda de acordo com a Portaria 921/92, de 23 de setembro, ao Diretor de Turma compete: 

 Promover junto do conselho de turma a realização de ações conducentes à aplicação do projeto educativo da escola, numa perspetiva de 

envolvimento dos Encarregados de Educação e de abertura à comunidade; 

 Assegurar a adoção de estratégias coordenadas relativamente aos alunos da turma, bem como a criação de condições para a realização de 

atividades interdisciplinares, nomeadamente no âmbito da Área-Escola; 

 Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos professores da turma a informação necessária à adequada 

orientação educativa dos alunos e fomentando a participação dos pais e Encarregados de Educação na concretização de ações para orientação e 

acompanhamento;  

 Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade escolar e educativa, mantendo os alunos e Encarregados de 

Educação informados da sua existência;  

 Elaborar e conservar o processo individual do aluno facultando a sua consulta ao aluno, professores da turma, pais e Encarregados de 

Educação; 
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 Apreciar ocorrências de insucesso disciplinar, decidir da aplicação de medidas imediatas no quadro das orientações do conselho pedagógico 

em matéria disciplinar e solicitar ao diretor executivo a convocação extraordinária do conselho de turma; 

 Assegurar a participação dos alunos, professores, pais e Encarregados de Educação na aplicação de medidas educativas decorrentes da 

apreciação de situações de insucesso disciplinar; 

 Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, garantindo o seu caráter globalizante e integrador, solicitando, se 

necessário, a participação dos outros intervenientes na avaliação;  

 Coordenar a elaboração do plano de recuperação do aluno decorrente da avaliação sumativa extraordinária e manter informado o encarregado 

de educação;  

 Propor aos serviços competentes a avaliação especializada, após solicitação do conselho de turma;  

 Garantir o conhecimento e o acordo prévio do encarregado de educação para a programação individualizada do aluno e para o correspondente 

itinerário de formação recomendados no termo da avaliação especializada;  

 Elaborar, em caso de retenção do aluno no mesmo ano, um relatório que inclua uma proposta de repetição de todo o plano de estudos desse 

ano ou de cumprimento de um plano de apoio específico e submetê-lo à aprovação do conselho pedagógico, através do coordenador de ano dos diretores de 

turma;  

 Propor, na sequência da decisão do conselho de turma, medidas de apoio educativo adequadas e proceder à respetiva avaliação;  

 Apresentar ao coordenador de ano dos diretores de turma o relatório elaborado pelos professores responsáveis pelas medidas de apoio 

educativo;  

 Presidir às reuniões de conselho de turma, realizadas, entre outras, com as seguintes finalidades: a) Avaliação de dinâmica global da turma; b) 

Planificação e avaliação de projetos de âmbito interdisciplinar, nomeadamente da Área-Escola; c) Formalização da avaliação formativa e sumativa e; d) 

Apresentar ao coordenador de ano, até 20 de junho de cada ano, um relatório de avaliação das atividades desenvolvidas. 
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1.2 Anexo 2 – Funções do Diretor de Turma 

 
Relativamente aos professores: 

 Apoiar o desenvolvimento escolar, familiar e social; 

 Sensibilizar os alunos para a importância do Delegado e Subdelegado de turma; 

 Organizar a eleição do delegado e Subdelegado de Turma; 

 Desenvolver estratégias que contribuam para o trabalho em grupo, a cooperação e a solidariedade; 

 Promoção e integração escolar dos alunos (Despacho 8/SERE/89); 

 Orientar os alunos, estabelecer laços de comunicação e de convívio e coordenar atividades no âmbito da turma (Marques, 2003); 

 Conhecer o historial dos seus alunos (Dossier do Diretor de Turma); 

 Conhecer cada um dos seus alunos para os ajudar no processo de aprendizagem (Marques, 2003); 

 Identificar os alunos com dificuldades e que exigem um acompanhamento especial e participar na elaboração de um programa de apoio: 

no âmbito da ação social escolar ou no domínio pedagógico e/ou psicológico (Dossier do Diretor de Turma); 

 Preparar um atendimento especial aos alunos que mudaram de escola envolvendo os professores e os colegas de turma (Dossier do 

Diretor de Turma); 

 Analisar os problemas de inadaptação dos alunos e apresentar propostas de solução (Dossier do Diretor de Turma); 

 Identificar necessidades, interesses e hábitos de trabalho com vista a um eficaz envolvimento dos alunos nas tarefas escolares com vista a 

obtenção de sucesso (Dossier do Diretor de Turma); 

 Manter os alunos informados acerca dos regimes de faltas e de avaliação; 
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 Informar continuamente o aluno que desempenha função de delegado, sobre as reuniões a efetuar conjuntamente com os Encarregados de 

Educação; 

 Sensibilizar os alunos para a importância dos cargos de delegado e subdelegado e organizar a sua eleição (Dossier do Diretor de Turma); 

 Apoiar o desenvolvimento de iniciativas e projetos que respondam aos interesses dos alunos e que favoreçam a integração escolar, 

familiar e social (Dossier do Diretor de Turma); 

 Elaboração no final do ano, de um relatório sobre os alunos. 
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Relativamente aos alunos: 

 Efetuar uma comunicação eficaz entre os vários professores da turma, para que a aprendizagem dos alunos ocorra com sucesso 

(Marques, 2003); 

 Fornecer aos professores da turma todas as informações sobre os alunos e as suas famílias (Dossier do Diretor de Turma); 

 Garantir aos professores a existência de meios e de documentos trabalho (Despacho 8/SERE/89); 

 Coordenar o projeto da Área-Escola; 

 Solicitar periodicamente informações aos Professores sobre comportamento e aproveitamento dos alunos e informá-los sobre os 

mesmos assuntos bem como sobre a assiduidade dos alunos; 

 Discutir e definir com os professores estratégias de ensino-aprendizagem tendo em conta as características da turma (Dossier do 

Diretor de Turma); 

 Promover o trabalho de equipa entre os professores quer ao nível do desenvolvimento de projetos, quer na resolução de conflitos e 

problemas (Dossier do Diretor de Turma); 

 Favorecer a coordenação interdisciplinar dos professores da turma no desenvolvimento de projetos (Dossier do Diretor de Turma); 

 Recolher/ Fornecer informações sobre a assiduidade, comportamento e aproveitamento dos alunos (Dossier do Diretor de Turma); 

 Analisar com os professores os problemas dos alunos com dificuldades de integração bem como as questões que surjam no 

relacionamento entre alunos e/ou alunos e professores (Dossier do Diretor de Turma); 

 Coordenar as relações interpessoais e intergrupais dos professores entre si e dos professores e alunos (Dossier do Diretor de 

Turma); 

 Estimular e colaborar em atividades que promovam a relação escola-meio (Dossier do Diretor de Turma); 

 Colaborar na elaboração do plano educativo individual (Dossier do Diretor de Turma); 
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 Propor e discutir com os professores formas de atuação que favoreçam o diálogo entre a escola e os pais (Dossier do Diretor de 

Turma). 

 

 
 

 

 

 

Relativamente aos EE: 

 Informar os Encarregados de Educação das regras de funcionamento da Escola, Regulamento Interno, legislação em vigor; 

 Informar os Encarregados de Educação, sobre o aproveitamento escolar dos alunos, assiduidade e participação nas atividades escolares 

(Despacho 8/SERE/89); 

 Para que o processo de aprendizagem dos alunos seja obtido, convém que o Diretor de Turma conheça os Encarregados de Educação 

(Marques, 2003). 

 Comunicar o dia e a hora de atendimento (Dossier do Diretor de Turma); 

 Orientar os pais no acompanhamento dos seus educandos (Dossier do Diretor de Turma); 

 Envolver os pais na realização de atividades educativas com os alunos e os professores da turma no desenvolvimento de projetos (Dossier 

do Diretor de Turma); 

 Propor e planificar com os Encarregados de Educação formas de atuação que permitam uma relação mais estreita entre a família e a 

escola (Dossier do Diretor de Turma); 
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 Definir estratégias específicas que possibilitem uma aproximação aos Encarregados de Educação, que raramente ou nunca, contactam 

com a escola (Dossier do Diretor de Turma). 

 

Relativamente a Tarefas Administrativas: 

 Implementação do Projeto Curricular de Turma; 

 Registar semanalmente as faltas dos alunos; 

 Preparar e coordenar as reuniões do Conselho de Turma e organizar as respetivas atas; 

 Organizar e atualizar sempre que possível, o Dossier de Direção de Turma (Dossier do Diretor de Turma); 

 Preparar os Conselhos de Turma de Avaliação e, após a conclusão dos mesmos, retificar todo o material que se relacione com pautas ou 

mesmo com fichas biográficas (Dossier do Diretor de Turma). 

Universidade Técnica de Lisboa 

Faculdade de Motricidade Humana 

 

Mestrado no Ensino da Educação Física dos  

Ensino Básico e Secundário 
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Introdução 

Nas sociedades ocidentais, a obesidade é vista como agressiva para a saúde e desprestigiante, aumentando assim a obsessão pelo 

emagrecimento. Os indivíduos obesos são fortemente “agredidos” correndo riscos de segregação social visíveis, por exemplo nos mass media 

com programas a favor da magreza e contra o excesso de peso. No entanto, a prevalência da obesidade nos países industrializados, bem como em 

Portugal, continua a aumentar, generalizando-se a todas as faixas etárias e grupos sociais (Galvão Teles, 1993; Sociedade Portuguesa para o 

Estudo da Obesidade, 1996; World Health Organization, 1998). Posto isto o nosso núcleo de estágio irá perceber se a realidade da nossa escola 

vai de encontro com o panorama dos países industrializados, tendo um aumento do número de casos de excesso de peso, ou se o trabalho que tem 

vindo a ser desenvolvido nos últimos anos na escola tem tido alguns efeitos práticos.  

O grupo tem ainda como objetivo do projeto intervir nos casos mais graves de excesso e de peso e/ou obesidade e juntamente com o 

centro de saúde mais próximo acompanhar estes casos de forma a melhorar os seus estilos de vida e tentar reverter a situação em que se 

encontram.  

De seguida iremos abordar o tema do nosso projeto, a pertinência do mesmo bem como a metodologia que iremos abordar no nosso 

projeto.  
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Desenvolvimento do Projeto 

Identificação do Tema do Projeto  

O tema do nosso projeto é o Excesso de peso e a obesidade nas crianças e adolescentes da Escola Básica 2,3 D. Fernando II.  

Justificação do Tema de Estudo 

Em Portugal, a investigação sobre a prevalência da obesidade é escassa, porém apontasse uma prevalência em jovens e adolescentes de 

cerca de 19% aumentando na idade adulta para 56,3% (Torres, I.; Correia, F. et al., 1990 ID: 51; Lima Reis, J.P., 1998 ID: 50). Tal como este 

excerto afirma, o núcleo de estágio da escola básica 2,3 D. Fernando II, também recolhemos alguns indicadores que nos alertam para o problema 

da obesidade nos adolescentes da nossa escola.  

Esses indicadores que vieram justificar o tema do nosso estudo foi  o de termos identificado muitos casos com excesso de peso e 

obesidade no recinto escolar ao longo dos tempos livres dos alunos, o que nos chamou logo à atenção para ser um eventual tema de intervenção 

do núcleo de estágio. O que veio confirmar esta ideia foi o facto de a coordenadora de estabelecimento, numa reunião que o núcleo teve com a 

mesma, ter revelado que este era um dos maiores problemas da escola e que achava necessário que existisse uma continuidade de intervenção 

com estes alunos. Após reunião e debate com a nossa professora orientadora e com o núcleo de estágio percebemos também que este era um 

projeto de continuidade na escola, ou seja, os últimos dois núcleos de estágios existentes na escola, 2010/2011 e 2011/2012, já tinham tido 

projetos neste âmbito e de intervenção na comunidade escolar. 

Após este conjunto de argumentos o núcleo achou por bem dar continuidade ao projeto existente e perceber se o que tem sido feito nos 

anos anteriores tem obtido resultados positivos e quais as variações existentes nos alunos (se aumentaram ou não o numero de casos com excesso 

de peso e obesidade na escola).  
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Pergunta de partida 

Depois de termos o tema do nosso projeto definido foi necessário a elaboração de uma pergunta de partida para o projeto de forma a nos 

orientar o nosso estudo. A pergunta de partida definida pelo núcleo de estágio para o nosso projeto é: 

Quais as variações existentes no peso dos alunos desde o ano letivo de 2010/2011 até ao presente? 

Estas variações referem-se ao IMC dos alunos, quer isto dizer que, após a recolha dos nossos dados e tratamento dos mesmos, vamos 

perceber se o IMC dos discentes da escola se tem vindo a aumentar ou não, e perceber se existem variáveis em que aumentou ou diminuiu (no 

caso do género).  

Posto isto, definimos duas hipóteses para o nosso estudo que, após termos os nossos resultados, iremos tentar alcançar as respostas às 

mesmas.  

Hipóteses 

3. A obesidade ou o excesso de peso estão relacionados com a data de nascimento? 

4. A obesidade ou o excesso de peso estão relacionados com o género? 
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Palavras Chave do Projeto 

Antes de passarmos para a pesquisa bibliográfica (que vai enquadrar o nosso projeto e fundamentar os nossos resultados), sentimos a 

necessidade de elaborar as palavras chave do nosso projeto para uma melhor pesquisa do artigos de referencia para a nossa bibliografia. As 

palavras chave para o projeto são: 

Obesidade, Excesso de peso, Atividade Física, Género, Idade e IMC. 
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Breve Enquadramento teórico do Projeto  

Segundo Nobre, E., Jorge, Z., Macedo, A. & Castro, J.(2004) , os países desenvolvidos têm concentrado seus esforços, na área de saúde 

pública, na prevenção das doenças não transmissíveis. Os resultados obtidos em relação à redução da obesidade são, contudo desencorajadores, 

dado que a prevalência de sobrepeso e obesidade, em países industrializados tem sido crescente. 

Considerada pela Organização Mundial de Saúde como a primeira causa mundial de doença evitável, esta patologia é promotora de uma 

significativa diminuição da esperança média de vida, nomeadamente através das inúmeras doenças que lhe podem estar associadas.  

Portugal é considerado o sexto país europeu com maior prevalência de obesidade. No panorama europeu, Portugal Continental encontra-

se numa posição desfavorável, no sentido do conhecimento da importância de estilos de vida ativo na saúde e também no ganho de peso. A nossa 

população revela uma atitude mais passiva face à alimentação e à atividade física, reflexo da provável ausência de conhecimentos. No futuro, 

poderão se traduzir na adoção de uma alimentação desequilibrada e em níveis altos de sedentarismo, os quais condicionarão uma prevalência 

elevada de peso superior ao normal. Estes são fatores de risco conhecidos para as principais causas de morbidade e mortalidade em Portugal (de 

Almeida et al., 1999). 

O aparecimento da obesidade durante a infância é um problema grave porque a doença tende a persistir durante a idade adulta. Os hábitos 

alimentares e de exercício físico são adquiridos e consolidados na infância. Quando desajustados, propagam a obesidade até à fase adulta (Silva, 

A., Mourão-Carvalhal, M., Reis, V., Mota, M., Garrido, N., Pitanga, F. & Marinho, D.,2008). 

A obesidade é um distúrbio nutricional traduzido por um aumento de tecido adiposo, resultante do balanço positivo de energia na relação 

ingesta-gasto calórico, que frequentemente leva a prejuízos de saúde (Silva, G., Balaban, G., Freitas, M., Baracho, J. & Nascimento, E. 2003). O 

IMC, embora apresente em adolescentes importante variação com a idade e com a maturidade sexual, tem sido considerado como bom indicador 
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de obesidade em adolescentes, apresentando uma importante correlação com as medidas de dobras cutâneas e com a densitometria (Fonseca, V., 

Rosely, V. & Veiga, G.,1998). 

A maturação sexual constitui outro aspeto importante na avaliação do crescimento e desenvolvimento físico dos adolescentes, 

relacionando-se com o aumento de estatura e peso, desenvolvimento muscular e aumento dos depósitos de gordura em meninas. Alguns autores 

têm observado uma relação entre maturação sexual precoce e obesidade em meninas. 

A caracterização dos hábitos e comportamentos populacionais e a estruturação de medidas preventivas adequadas, são estratégias 

fundamentais no combate a esta epidemia. É necessário mostrar as mais valias da AF no sucesso escolar e profissional, salientando a sua 

importância no controlo do stress e dos conflitos emocionais, situações com que infelizmente cada vez mais cedo, os nossos jovens se depararam. 
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Metodologia 

Após a análise da bibliografia e como diversos autores têm estudado esta problemática, surge o levantamento da informação na Escola 

básica 2,3 D. Fernando II a partir da recolha do peso e altura de todos os alunos da escola. De seguida será tratada a informação recolhida para 

posterior reflexão dos dados. 

 

Intervenção na Comunidade Escolar 

 Depois da elaboração das conclusões do nosso projeto e da identificação dos casos mais prioritários, o núcleo de estágio, pretende 

intervir diretamente com os mesmos através da sensibilização dos pais para os eventuais problemas de saúde que os seus educandos podem vir a 

sofre. Pretendemos ainda, com o auxílio de centro de saúde mais próximo, criar um plano de acompanhamento a estes alunos de forma a 

melhorar os seus estilos de vida e a inverter a situação do excesso de peso ou obesidade.  

O núcleo de estágio pretende ainda intervir junto de todos os outros alunos, como forma de prevenção dos mesmos para os resultados 

alcançados na escola (a sua realidade) e para prevenir que os mesmos aumentem os seus fatores de risco. Esta intervenção irá ser feita através da 

apresentação dos resultados em todas as turmas da escola e também numa sessão aberta a todos os encarregados de educação. 
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Introdução 

No âmbito da área 3, Participação na Escola, o núcleo de estágio pedagógico, procedeu à elaboração de um projeto de uma atividade a 

realizar na Escola EB 2,3 D. Fernando II.  

A atividade tem como principal objetivo a abordagem da temática “Gestão e Mediação de Conflitos”, problemática existente na Escola. A 

mesma irá contar com a presença de um professor convidado da Faculdade de Motricidade Humana, António Rosado. 

A atividade contempla uma apresentação de cariz teórico liderada pelos professores estagiários, contando com a participação e 

intervenção do professor convidado, no sentido de acrescentar casos práticos, fruto da experiência do mesmo. Pretende-se que os professores 

presentes na sessão tenham um papel ativo na medida em que poderão acrescentar sugestões, opiniões, proporcionando desta forma momentos de 

partilha entre os presentes. 

Após o término da sessão, o núcleo de estágio irá entregar questionários aos presentes, na medida em que poderá obter desta forma um 

feedback dos mesmos, como forma de serem avaliados. 
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Justificação da Atividade 

A atividade surgiu, no âmbito da área 3 - Participação na Escola - com o objetivo principal de dinamizar uma atividade na escola, para os 

professores e funcionários. Tal momento, tem de ser totalmente concessionado e implementado pelo núcleo de estágio.  

Sendo assim, a nossa preocupação, foi conceber uma ação que fosse de encontro às necessidades específicas dos professores e 

funcionários, de modo a preencher algo em falta no seio escolar.  

A temática definida foi a "Gestão e Medicação de Conflitos", tendo sido este tema referido como a maior problemática existente na 

Escola, pela Coordenação da mesma. Assim, pretendemos criar um momento de abordagem deste tema, no qual possamos expor algumas 

conclusões retiradas da literatura existente, acrescentando valor prático a este momento com a presença de um professor convidado da Faculdade 

de Motricidade Humana, António Rosado, tendo o mesmo larga experiência neste tema. Acreditamos que será também importante a participação 

ativa dos professores presentes na sessão, na medida em que deverá surgir um momento de partilha de experiências, apresentação de sugestões e 

opiniões sobre a melhor forma de solucionar determinados comportamentos.  

 

Objetivo da Atividade 

A atividade tem como principal objetivo alertar os professores e funcionários para a necessidade de se pensar e refletir sobre a melhor 

forma de agir em momentos de conflito entre alunos dentro e fora da sala de aula, assim como, prevenir a ocorrência dos mesmos. Procuramos 

consegui-lo através da apresentação dos conteúdos existentes na literatura, e através da partilha de experiências, procurando aproximar todos os 

professores pois acreditamos que a melhor forma de combater este problema é através de um comportamento uniforme entre todos. 
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Divulgação 

A divulgação da atividade foi feita, pelos professores estagiários nas reuniões de conselho de turma dos quais fazem parte. Serão 

colocados cartazes em vários pontos da Escola informando sobre a mesma. Procederemos ao envio de e-mail para todos os docentes e 

funcionários da Escola, contando também com a colaboração da Coordenação para o envio do mesmo. Acreditamos que para além destes meios, 

será determinante um papel proactivo da nossa parte, na medida em que devemos fazer propaganda da atividade “boca a boca”. 

 

Avaliação da Atividade 

De modo a termos um feedback (FB) por parte dos intervenientes na atividade, no final da mesma, irá ser entregue a cada participante, um 

questionário, de preenchimento fácil, com o objetivo de estes, avaliarem a atividade.  

 

Cronograma da Atividade 

A atividade terá início pelas 14 horas na sala de audiovisuais na Escola E.B. 2,3 D. Fernando II, a mesma terá a duração de 1 hora e 30 

minutos. 

Cada professor estagiário será responsável por liderar cerca de 15 minutos a apresentação em formato PowerPoint, assim como, o 

professor convidado. Concluídos os quatro momentos de apresentação, será permitida a participação dos presentes, colocando questões, opiniões 

e sugestões sobre o tema abordado. 
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Introdução 

No âmbito da área 3, Participação na Escola, o núcleo de estágio pedagógico, procedeu à elaboração de um projeto de uma atividade a 

realizar na Escola EB 2,3 D. Fernando II.  

A atividade tem como principal objetivo a interação entre todos os alunos do 7º ano desta escola através da prática da atividade física. As 

modalidades desportivas existentes são: o futebol, o andebol, o voleibol e a dança (aeróbica). 

O grupo total de alunos vai ser dividido em quatro grupos, passando todos eles por todas as estações. Cada modalidade terá a duração de 

20 minutos.  

O objetivo do andebol, futebol e voleibol é, realizar exercícios critérios da modalidade terminando sempre com jogo semiformal ou 

reduzido. Na estação da dança, contamos com um convidado que será responsável por dinamizar a mesma, onde ensinará um coreografia de 

aeróbica aos alunos.  

Os grupos são formados antecipadamente à atividade, de modo, a construirmos grupos de nível, aumentando assim, as hipóteses de 

sucesso, para todos os intervenientes.  
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Justificação da Atividade 

A atividade surgiu, no âmbito da área 3 - Participação na Escola  - com o objetivo principal de dinamizar uma atividade na escola, para os 

alunos. Tal momento, tem de ser totalmente concessionado e implementado pelo núcleo de estágio.  

Sendo assim, a nossa preocupação, foi conceber uma ação que fosse de encontro às necessidades específicas dos alunos, de modo a 

preencher algo em falta no seio escolar.  

A temática definida foi "a interação através da atividade física", dado que como comprovado com o nosso trabalho da área 2 - Excesso de 

Peso e Obesidade na EB 2,3 D. Fernando II - há muitos alunos que não tem o peso normal tendo também pouca prática de atividade física (AF), 

organizada ou não. Assim, pretendemos reforçar que a AF, pode ser divertida e ao mesmo tempo, um meio de socialização e interação entre 

todos os intervenientes.   

Os critérios para as modalidades escolhidas, foram o número de espaços disponíveis e suas condições para a prática (andebol, voleibol e 

futebol) e na dança por ser uma modalidade diferente e menos conhecida por parte dos alunos. A atividade é para todos os alunos do 7º ano, dado 

que dois dos três professores estagiários lecionam a este mesmo ano bem como ser um ano dominante da nossa professora orientadora. 

Objetivo da Atividade 

A atividade tem como principal objetivo a interação entre todos os alunos do 7º ano da escola EB 2, 3 D. Fernando II através da prática da 

atividade física, em futebol, andebol, voleibol e dança (com professor convidado).  

Divulgação 

A divulgação da atividade, foi feita, pelos professores estagiários, a todas as turmas do 7º ano da Escola EB 2,3 D. Fernando II, durante as 

suas aulas, na semana de 4 a 8 de Março de 2013. 
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Foi entregue uma ficha de inscrição, no momento da divulgação, para os Encarregados de Educação preencherem e autorizarem os seus 

educandos a participarem na atividade. Posteriormente, os alunos, entregam a autorização ao seus professor de Educação Física ou no pavilhão 

Gimnodesportivo. 

Avaliação da Atividade 

De modo a termos um feedback (FB) por parte dos intervenientes na atividade, no final da mesma, irá ser entregue a cada participante, um 

questionário, de preenchimento fácil, com o objetivo de estes, avaliarem a atividade.  
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Cronograma da Atividade 
 

Horas Início/Chamada Aquecimento 
Parte Fundamental Retorno 

à calma 
Fim 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

14h Pavilhão 

       14h15 

 

Pavilhão 

      14h30 

  

Andebol Futebol Voleibol Dança 
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14h50 

  

Futebol Andebol Dança Voleibol 

  15h10 

  

Voleibol Dança Andebol Futebol 

  15h30 

  

Dança Voleibol Futebol Dança 

  15h50 

      

Pavilhão 

 16h 

       

Pavilhão 
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Plano da Atividade  
Turma Nº Alunos Espaço de Aula Duração / Data 

A,B,C,D,E,F,G e H 
50 

(aproximadamente) 

Exterior 1 e 2 

Pavilhão e Ginásio 

14h-16h (120’) / 

13-03-2013 

Matérias a Lecionar 

Andebol - A Futebol - B Voleibol- C Dança - D 

Parte da Aula Exercício Objetivo Organização Tempo(TP/TT) 

Inicial 
Pavilhão 

Instrução 

Inicial 

Informar os 

alunos do que 

se irá passar ao 

longo da aula 

Alunos 

dispostos à 

frente do 

professor 

5’ / 5’ 

Divisão dos 

grupos 

Separação por 

grupos 

homogéneos 

10’/15’ 

Aquecimento 

(Jogo ludico + 

Mobilidade 

Articular) 

Ativação 

muscular e 

aquecimento 

das principais 

articulações 

que irão ser 

necessárias 

para a 

realização da 

aula 

Alunos 

dispostos ao 

longo do 

pavilhão 

15’/30’ 

Principal 
Exterior 1 

Exterior 2 

Pavilhão 

Ginásio 

Estação A - Andebol - Exterior 1 

Jogo dos 

passes 

Manutenção da 

posse da bola 

Alunos 

dispostos ao 

longo de todo o 

campo 

5’ / 35’ 

Exercicio Passe, Receção Atacantes: 5’ / 40’ 
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critério e 4 x 2 

+ Gr 

e Remate  Dispostos em 4 

colunas 

Defesas:  

2 alunos 

Gr: 

1 aluno 

Situação de 

Jogo formal 

Passe, 

Receção, 

Remate e 

drible. 

5x5 10’ / 50’ 

Estação B - Futebol - Exterior 2 

Caça Bolas 

Manutenção da 

bola – técnica 

individual 

Metade dos 

alunos com 

bola e a outra 

metade sem 

bola; 

5’ / 55’ 

Exercício 

critério 1x1 + 

Gr 

Passe, receção 

e desarme; 

Duas colunas 

em oposição  
5’ / 60’ 

Situação de 

Jogo formal 

Passe, 

Receção, 

Remate e 

drible. 

5x5 10’ / 70’ 

Estação C – Voleibol - Pavilhão 

Toque de 

dedos 

Sustentação da 

bola – 

competição 

entre todos os 

pares 

1+1 5’ / 75’ 

Exercício Serviço por Grupos de 3 5’ / 80’ 
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critério 1x 2 baixo, receção 

ao serviço e 

remate 

alunos 

Situação de 

Jogo reduzido  

Toque de 

dedos, serviço 

e manchete 

2x2 e 3x3 10’ / 90’ 

Estação D – Dança Aeróbica - Ginásio 

Coreografia 

Dança aeróbica 

– corpo em 

movimento 

Dispostos ao 

longo do 

ginásio em 

Xadrez 

20’ /110’ 

 Duração de cada estação: 20´ 

Final 
Pavilhão 

Retorno à 

calma 

Balanço da 

Aula 

Alunos 

dispostos à 

frente do 

professor 

10’/120’ 
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Distribuição dos Professores Estagiários pelos Espaços 

 Parte Inicial (Pavilhão) 

Instrução Inicial – Gonçalo Simões, Pedro Coelho e João Santos 

Aquecimento - Gonçalo Simões, Pedro Coelho e João Santos 

 Parte Principal 

Estação A/Exterior 1 – Andebol – Pedro Coelho 

Estação B/Exterior 2 – Futebol – Gonçalo Simões 

Estação C/Pavilhão – Voleibol – João Santos 

Estação D/Ginásio – Dança – Ana Ricardo – Professora de Dança convidada 

 Parte Final (Pavilhão) 

Retorno à calma - Gonçalo Simões, Pedro Coelho e João Santos 
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Rotação dos Espaços 

1º Rotação –  Estação A para Estação B e Estação B para Estação A 

  Estação C para Estação D e Estação D para Estação C 

Ps: Os grupos exteriores trocam entre si e os grupos interiores trocam entre si; 

2º Rotação – Os dois grupos do Exterior passam para o interior e os dois do interior passam para o exterior; 

 Nesta troca os alunos do exterior são acompanhados pelos professores das suas estações até ao pavilhão e são esses mesmos 

professores que regressam às suas estações com os alunos que estavam nos espaços interiores; 

3º Rotação –  Estação A para Estação B e Estação B para Estação A 

  Estação C para Estação D e Estação D para Estação C 

Ps: Os grupos exteriores trocam entre si e os grupos interiores trocam entre si; 
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Introdução 
 

No âmbito da área 3, Participação na Escola, o núcleo de estágio pedagógico, procedeu à realização de uma atividade na Escola 

EB 2,3 D. Fernando II.  

A atividade teve como principal objetivo a interação entre todos os alunos do 7º ano desta escola através da prática da atividade 

física. As modalidades desportivas existentes foram: o futebol, o andebol, o voleibol e a dança (aeróbica). 

O grupo total de alunos foi dividido em quatro grupos, passando todos eles por todas as estações. Cada modalidade terá a 

duração de 20 minutos.  

Após a execução da atividade torna-se pertinente realizar um balanço para podermos perceber se o objetivo da mesma foi 

alcançado, pontos positivos e aspetos a melhorar numa próxima atividade que realizemos.  
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Balanço da atividade 

Objetivo da atividade 

A atividade teve como principal objetivo a interação entre todos os alunos do 7º ano da escola EB 2, 3 D. Fernando II através da 

prática da atividade física, em futebol, andebol, voleibol e dança. O objetivo foi cumprido através da elaboração de quatro grupos com 

alunos de diferentes turmas. O facto de os grupos terem alunos de diferentes turmas obrigou a que estes tivessem a necessidade de 

interagirem para conseguirem alcançar um objetivo comum, no caso dos jogos desportivos coletivos o golo na parte do jogo formal. 

Tivemos ainda a preocupação de realizar exercícios para o aquecimento e para o retorno à calma que desenvolvessem o espirito 

de grupo e uma grande interação entre todos os alunos. Este tipo de exercícios ajudaram a proporcionar um clima positivo, que gerou 

uma grande motivação de todos os alunos para toda a atividade. 

Divulgação 

Relativamente à divulgação, foi um dos pontos em que podemos melhorar em ações futuras. O facto de termos tido cerca de 50 

alunos representa uma lacuna neste ponto (visto que este ano tem uma população aproximadamente de 120 alunos).  

Tendo sido apenas divulgada uma semana antes da realização da atividade tivemos uma adesão positiva por parte dos alunos 

mas, tal como foi referido anteriormente, se tivéssemos começado mais cedo a divulgação e a mesma tivesse sido feita, também, com o 

auxílio de cartazes, conseguiríamos uma maior adesão.  
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Recursos temporais da atividade 

De acordo com o que tínhamos previsto para a duração da atividade, duas horas, conseguimos cumprir com o tempo estipulado, o 

que faz com que este seja um ponto positivo. Apenas tivemos um pequeno atraso de quinze minutos derivado ao preenchimento dos 

questionários por parte dos alunos (para podermos avaliar a atividade e nos ajudar no balanço da mesma). 

Relativamente aos tempos estipulados para cada estação e a rotação entre elas foi outro aspeto que foi positivo pois cumprimos 

sempre com o que estava estipulado. As trocas entre estações foram rápidas e as trocas entre os grupos dos espaços interiores com os dos 

espaços exteriores foram rápidas e bem controladas pelos professores.  

Um dos aspetos que podemos melhorar, e que percecionamos também com alguns feedback’s recolhidos junto dos alunos, foi o 

facto de cada estação ter como tempo total de 25 minutos, o que acaba por ser pouco tempo de jogo formal (10 minutos). Uma eventual 

solução seria retirar uma modalidade à atividade e aumentar o tempo destinado para as outras atividades.  

Plano da atividade 

De acordo com o plano da atividade que estava definido no projeto, conseguimos cumprir com a realização de todos os exercícios 

propostos. O facto de termos conseguido realizar todos os exercícios é um ponto positivo da atividade porque permitiu que os alunos 

contactassem com um maior número de exercícios e experimentassem exercícios específicos de cada modalidade que não realizam no seu 

dia-a-dia nas aulas de educação física.  
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Balanço Geral 
 

Antes de terminar a atividade pedimos aos alunos que realizassem um pequeno questionário que nos ajudasse a avaliar a 

atividade desenvolvida. 

 Através dos resultados obtidos nos questionários, ilustrado 

pelos gráficos apresentados, podemos afirmar que 62% dos alunos avaliaram a 

atividade como muito bom e 22% de bom, o que nos deixa extremamente 

satisfeitos, pois é sinal que os alunos se divertiram e gostaram da atividade 

que realizamos para eles.  

Podemos salientar ainda que, a modalidade mais apreciada pelos 

alunos foi o Futebol, que teve 42% das escolhas dos alunos. As outras 

modalidades tiveram percentagens identicas nas escolhas por parte dos 

alunos. 

Queremos realçar ainda que a Dança foi escolhida por 22% dos alunos o 

que para nós é muito positivo pois a maioria dos nossos alunos eram do genero 

masculino e aderiram bastante a esta estação (o que nem sempre acontece por 

parte deste genero).  

Relativamente à prestação dos professores em cada estação e no 
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geral da atividade, os alunos fizeram uma avaliação muito boa (78%). Um aspeto muito importante a realçar é o facto de nenhum aluno 

ter realizado uma avaliação negativa dos professores e apenas 2% fizeram uma avaliação satisfatória.  

Tentando fazer uma projeção de uma atividade identica quizemos 

perceber se existia outras modalidades que os alunos gostariam de realizar e 

podemos afirmar que a modalidade de basquetebol foi a mais escolhida 

como sendo uma alternativa. Foram ainda indicados o badminton, a patinagem, 

os trampolins e o ténis como outras modalidades que os alunos gostariam de 

praticar numa atividade idêntica.   

Podemos concluir afirmando que a atividade foi muito enriquecedora 

para nós, enquanto professores e organizadores de uma atividade com 

um grande numero de alunos e para os alunos que interagiram com outros alunos que não os seus colegas de turma e realizaram 

exercicios novos, diferentes dos que costumam realizar no contexto das aulas de educação fisica. Apontando apenas um aspeto menos 

positivo à atividade, o da divulgação,  conseguimos avaliar a atividade como muito positiva por tudo o que já foi referido anteriormente.  
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Anexos 
 

Questionário de Avaliação da Apresentação 

 

1. Na tua opinião, o que achaste da atividade que acabaste de realizar? (assinalar com X a opção escolhida) 

 

 

2. Qual(ais) foram as atividades físicas que gostaste mais? (Seleciona uma ou duas opções) 

Andebol  

Futebol  

Voleibol  

Dança  

 

3. Existe outra modalidade que gostavas de praticar nesta atividade? 

________________________ 

________________________ 

 

Fraca  

Não Satisfaz  

Satisfaz  

Bom  

Muito Bom  
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4. Como avalias a prestação dos professores? 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela presença! 

 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Faculdade de Motricidade Humana 

 

Mestrado no Ensino da Educação Física dos  

Ensino Básico e Secundário 

 

Fraca  

Não Satisfaz  

Satisfaz  

Bom  

Muito Bom  
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Introdução 

Este projeto serve para apresentar as atividades de enriquecimento curricular que o núcleo de estágio da Escola Básica 2,3 D. Fernando II 

irá desenvolver no ano letivo de 2012/2013.  

A elaboração destas atividades visão o cumprimento de uma parte da Área 3 do guia de estágio pedagógico, quando o mesmo refere que o 

estagiário tem à sua responsabilidade “…a conceção, implementação e avaliação de uma atividade de dinamização da escola” (guia de estágio 

pedagógico 2012/2013). 

De forma a responder a este objetivo, o núcleo de estágio, a seguir apresenta as três atividades que planificou e que pretende desenvolver 

ao longo deste ano letivo (Sendo que uma das atividades já foi desenvolvida e as outras duas estão planificadas para o próximo período escolar).   
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Atividades de Enriquecimento Curricular 

MegaSprint e Corta-Mato 

O Núcleo de Estágio teve como uma das atividades de enriquecimento curricular, a elaboração do Megasprint, nomeadamente na criação 

das diversas series de todos os escalões bem como as consequentes classificações alcançadas pelos alunos. Após a obtenção dos resultados da 

prova, o núcleo, teve ainda como tarefa a divulgação dos mesmos na escola. Esta divulgação foi feita através da exposição dos resultados na 

escola em dois pontos distintos.  

A par do MegaSprint, os três estagiários, participaram ativamente no dia do corta-mato em diferentes tarefas. Essas tarefas foram desde a 

atribuição dos dorsais aos alunos, ao aquecimento dos mesmos antes das diversas provas e ao controlo e vigia do percurso da prova. 

A participação na elaboração das duas provas e operacionalização das mesmas foram muito importantes, na nossa opinião, porque são 

tarefas que qualquer profissional de educação física pode ter de realizar no seu dia-a-dia profissional.  

Achamos que as duas provas decorreram de forma adequada mas que ambas têm aspetos a melhorar. Quanto ao MegaSprint, a forma 

como são medidos os tempos dos alunos deviam ser melhorados ou executar series com menos alunos a participar, e ser apenas um professor a 

tirar o tempo de todos. Quanto ao corta-mato, existiram algumas falhas no cumprimento dos tempos das provas, o que originou que alguns alunos 

não realizassem a mesma por esta não ter sido realizada no tempo que estava planificado.  

 

Inter-Turmas 

 De forma a enriquecer o currículo das atividades da escola, e através da experiência profissional do núcleo de estágio na 

modalidade, previmos que iriamos realizar um torneio inter-turmas de Futsal para o 7º ano de escolaridade. Este tinha o intuito de disponibilizar 
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aos alunos um momento de competição formal, de pertença a uma equipa e fomentar o espirito de fair-play que a modalidade representa. O ano 

de escolaridade escolhido foi o 7º ano, pelo facto de ser o ano em que dois dos três professores estagiários lecionam e por ser o ano em que a 

escola apresenta mais turmas, logo iriamos abranger o maior número de alunos possível.  

Contudo esta atividade não foi aceite pelo Departamento de Educação Física por protesto que o mesmo entendeu realizar com a direção 

da escola (o de não realizar qualquer tipo de inter-turmas). Como forma de solucionar este problema, o núcleo de estágio irá projetar e 

desenvolver outra atividade, relacionada com o desporto. Esta definição de atividade irá decorrer na primeira semana do segundo período, de 

forma a não comprometer a realização da mesma.  

 

Ação de Formação 

O Núcleo de estágio pretende ainda desenvolver uma ação de formação sobre gestão e mediação de conflitos. Esta atividade foi uma 

problemática apresentada pela diretora do estabelecimento e nós, núcleo de estágio, decidimos aceitar a sugestão por acharmos que vai ser um 

trabalho enriquecedor e desafiador, pois vamos tentar diminuir o número de conflitos na escola através de uma pequena formação aos professores 

nesse sentido.  

Esta ação de formação terá como convidado um especialista no tema, que irá tentar responder a casos práticos propostos pelo núcleo de 

estágio e pelos diferentes intervenientes na ação. A mesma tem o objetivo de servir como uma pequena ferramenta à resolução de alguns casos 

conflituosos existentes no dia-a-dia de um professor.  

A ação de formação terá como intervenientes, para além dos elementos do núcleo de estágio e do professor convidado, todos os docentes 

da escola que queiram participar.  



 

Ano 2009 / 2013                                                                                                                         Página 57 
 

  



 

Ano 2009 / 2013                                                                                                                         Página 58 
 

Conclusão 

As atividades de enriquecimento curricular apresentadas anteriormente foram as que, até ao momento, foram desenvolvidas e planificadas 

pelo núcleo de estágio da Escola Básica 2,3 D. Fernando II. As mesmas visão o cumprimento dos objetivos da área 3, propostos no guia de 

estágio que nos regemos neste ano letivo, o 2012/2013.  

Contudo, no próximo período contamos realizar todas as atividades de enriquecimento curricular para que quando alcançarmos o próximo 

período de reflexão e análise do trabalho desenvolvido consigamos ter todos os objetivos alcançados da área 3, bem como realizar um balanço 

das atividades. É possível afirmar, até ao momento, que as atividades realizadas são importantes para a nossa formação enquanto professores, 

pois vêm-nos dar novas ferramentas de trabalho.  
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