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MATÉRIAS 
 

OBJETIVOS 
 

OBSERVAÇÕES 

 
Andebol 

 
 

 
Em situação de Jogo 7x7 
 

 Após recuperação da bola pela sua equipa: 

 Desmarca-se rapidamente, oferecendo linha de passe ofensiva e garantindo a 
ocupação equilibrada do espaço de jogo; 

 Passa a um companheiro em situação mais ofensiva; 

 Dribla em progressão para finalizar; 

 Finaliza se recebe a bola em condições favoráveis. 
 

 Logo que a sua equipa perde a posse de bola, assume de imediato uma atitude 
defensiva marcando o seu adversário direto (defesa individual): 

 Procura impedir ou dificultar a progressão em drible, o passe e o remate, 
colocando-se entre a bola e a baliza na defesa do jogador com bola; 

 Procura impedir ou dificultar a receção de bola, colocando-se entre o 
adversário e a baliza, na defesa do jogador sem bola, acompanhando a sua 
movimentação. 

 

 Realiza com oportunidade e correção, no jogo ou em exercícios critério, as 
ações: passe, receção, drible, remate em apoio e remate em salto. 

 

 Alunos com dificuldades: VN, GA, FG. 

Basquetebol 

 
Em situação de Jogo 5x5: 
 

 Logo que a sua equipa recupera a posse de bola, em situação de transição 
defesa-ataque: 

 Desmarca-se oportunamente, para oferecer uma linha de passe ao jogador 
com bola e, se esta lhe for passada, corta para o cesto. 

 

 Ao entrar em posse de bola, enquadra-se em atitude ofensiva básica, optando 
pela ação mais ofensiva: 

 

 Lança, se tem ou consegue situação de lançamento; 

 Passa, se tem um companheiro desmarcado em posição mais ofensiva, 
desmarcando-se de seguida na direção do cesto. 

 Alunos com dificuldades: TC, EO, VN, GA, 
FG. 
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 Se não tem bola, no ataque: 

 Desmarca-se em movimentos para o cesto e para a bola, oferecendo linhas 
de passe ofensivas ao portador da bola. 

 

 Logo que perde a posse de bola, assume de imediato uma atitude defensiva 
acompanhando o seu adversário direto (defesa individual), procurando 
recuperar a posse de bola o mais rápido possível: 

 Dificulta o drible, o passe e o lançamento, colocando-se entre o jogador e o 
cesto na defesa do jogador com bola; 

 Dificulta a abertura de linhas de passe, colocando-se entre o jogador e a bola, 
na defesa do jogador sem bola. 

 

 Realiza com correção e oportunidade, no jogo ou em exercícios critério, as 
ações: receção-enquadramento, drible de progressão, passe e corte, posição 
defensiva básica, enquadramento defensivo. 

 

 
 

Futebol 
 
 

 
Em situação de jogo 7x7: 
 

 Logo que recupera a posse de bola (ataque), enquadra-se ofensivamente, 
controlando a bola, e realiza a ação mais adequada: 
- Finta, para se libertar da desmarcação; 
- Remata, se tem a baliza ao seu alcance; 
- Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza; 

 Após passe a um companheiro próximo, desmarca-se, criando nova linha de 
passe mais ofensiva. 

 

 Logo que a sua equipa perde a posse de bola (defesa), reage de imediato 
procurando impedir a construção das ações ofensivas, realizando de acordo 
com a situação as seguintes ações: 

 Pressiona, o jogador em posse de bola, reduzindo o seu espaço ofensivo; 

 Fecha linhas de passe mais ofensivas impedindo a receção da bola. 
 

 Alunos com dificuldades: FG. 

 Alunos com mais facilidade: LP, JL e GR. 

 
 

Voleibol 
 

Em situação de jogo 4X4, num campo reduzido: 
 

 Serve por baixo, enviando a bola para uma zona de difícil receção; 
 

 Alunos com dificuldades: FG. 
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  Realiza a receção ao serviço, em passe ou manchete, de acordo com a 
trajetória da bola, direcionando a bola para a frente e para cima; 

 

 Na sequência da receção ao serviço, controla a bola em passe para um colega, 
dando continuidade às ações ofensivas (2º toque); 

 

 Finaliza com passe colocado ou remate (3º toque); 
 

Em situação de exercício critério realiza: serviço por cima e remate. 
 

Râguebi 

 
Em situação de jogo 5 x 5 a 7 x 7: 
 

 Na posse da bola: 

 
      - Avança no terreno, quando dispõe de espaço sem oposição, e procura finalizar 
se tem condições favoráveis para o fazer; 
      - Utiliza técnicas de evasão para ultrapassar o adversário mais próximo (1x1);  
      - Passa oportunamente a um companheiro em melhor posição, quando não tem 
condições para avançar no terreno; 
     - Procura manter a posse da bola e virar-se para o seu terreno, se não dispõe de 
espaço nem consegue vencer a oposição direta; 
     - Pontapeia oportunamente se pressionado na sua área de defesa. 

 
 Quando não tem bola, mas é da equipa que a possui: 

 
    - Apoia o portador ou abre a segunda linha de passe colocando-se atrás da bola e 
a uma distância que permita o passe ou progressão do companheiro;  
    – Aproxima-se do portador da bola, quando este é agarrado ou placado, 
procurando assegurar a manutenção da posse da bola da sua equipa; 
    - Segue os pontapés, quando em jogo, aproximando-se do local onde a bola será 
disputada; 
    - Recoloca-se constantemente em jogo, quando em fora de jogo ou à frente da 
bola.  
 

 Quando da equipa que não tem bola: 

 
     - Pressiona o jogador com bola, quando se encontra próximo deste, avançando no 

------------------------------------------ 
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terreno; agarra-o, lutando pela posse da bola; 
     - Interceta o passe, quando não se encontra em oposição direta ao portador da 
bola; 
     - Procura colocar-se constantemente em jogo quando em posição de fora de jogo 
ou à frente da linha da bola.  
 
Realiza com oportunidade e correção global, em jogo e em exercícios critério, as 
ações: passe direto (parado e em corrida), passe cruzado, passe com contacto, 
receção, ensaio e encaixe da bola, mudança de direção e fintas. 

Ginástica de Aparelhos 

 

 No boque, após corrida de balanço, chamada a pés juntos no reuther e 
chegando ao solo em condições de equilíbrio, realiza os seguintes saltos: 

- Salto de eixo; 
- Entre mãos. 
 

 No plinto, após corrida de balanço, chamada a pés juntos no reuther e 
chegando ao solo em condições de equilíbrio, realiza os seguintes saltos: 

- Salto de coelho com saída em eixo; 
- Rolamento engrupado; 
- Eixo (plinto longitudinal). 
 

 No minitrampolim, após corrida de balanço, chamada com elevação rápida 
dos braços e receção equilibrada no colchão de queda, realiza os seguintes 
saltos: 

- Extensão (vela); 
- Engrupado; 
- Carpa de pernas afastadas; 
- ½ pirueta. 
 

 Alunos com dificuldades: GA (situação 
preocupante – recusa-se a fazer) e FG; 
 

 Alunos com mais facilidade: JA, JA2 e DF. 

Ginástica Acrobática 

 
Em situação de exercício em trios, realizam os seguintes elementos técnicos com 
coordenação e fluidez: 
 

 Figura 1 - Dois bases em posição de deitado dorsal em oposição e os 

membros superiores em elevação, com um dos bases a segurar o volante 
nas omoplatas e o outro a segurá-lo nos gémeos, suportando assim o 
volante que se encontra em prancha dorsal, com o corpo em extensão; 

 Figura 2 - Dois bases, frente a frente, em posição de afundo com um dos 

joelhos em contacto, segurando o volante nos gémeos que realiza um 

 Alunos com mais facilidade: JA. 
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equilíbrio em pé nas coxas dos bases junto aos seus joelhos; 
 

 Figura 3 - Dois bases, com pega de cotovelos, suportam o volante em 

prancha facial que mantém a tonicidade necessária para evitar oscilações 
dos seus segmentos corporais. Após impulso dos bases, o volante efetua 
um voo, mantendo a mesma posição, para receção equilibrada nos braços 
dos bases.  

Atletismo 

 Efetua uma corrida de barreiras (50 m a 100 m), mantendo o ritmo das três 
passadas entre as barreiras durante toda a corrida, passando as barreiras 
com trajetória rasante, mantendo o equilíbrio, sem acentuada 
desaceleração. 

 

 Alunos com dificuldades: EO, DF, GA e 
FG. 

Dança 

Em exploração do movimento a pares, de acordo com temas e ambiente musical 
escolhidos: 
 

 Movimenta-se livremente e conduz a ação da companheira; 

 Segue a movimentação do companheiro, realizando ações adequadas à sua 
condução; 

 Realiza e apresenta as habilidades exercitadas, com coordenação e fluidez 
de movimentos e em sintonia com a música escolhida, explorando as 
possibilidades do tema. 

 Alunos com dificuldades: TC, GR e FG. 

Judo 
 

 

 Em todas as situações do Judo, cumpre as regras estabelecidas, 
respeitando sempre a integridade física do parceiro, mesmo com prejuízo da 
sua própria vantagem.  

 

 Conhece o objetivo do Judo, a ética do judoca, o grau de risco das suas 
ações e as pontuações específicas das situações apresentadas. 

 

 Em todas as situações com o adversário:  
    - Mantém a postura natural (“ Shisei”), direita e esquerda, mantendo as pernas em 
ligeira flexão.  
    - Mantém a postura defensiva (“ Jigo-hontai”), direita e esquerda, fletindo e 
afastando ligeiramente as pernas, de modo a baixar o centro da gravidade.  
   -Realiza os deslocamentos específicos “ Aiumiashi” e “ Tsuguiashi” para a frente, 
para trás e para os lados, mantendo os pés a deslizar e em contacto com o solo, para 

 Alunos com mais facilidade: JA2 e JL. 
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não perder o equilíbrio e poder atacar o adversário à esquerda e à direita.  
   -Realiza a esquiva (“ Tai-sabaki”) direita e esquerda. 
    

 Executa no Tatami, em situação de exercício sem oposição, as seguintes 
técnicas de queda (“ Ukemi”):  

    - Quedas para trás (“ Ushiro-ukemi”); 
    - Quedas laterais à esquerda e à direita (“ Yoko-ukemi”). 
 

 Procura e aproveita situações de vantagem, em situação de exercício e de 
jogo de luta no solo, utilizando pontos fixos ou eixos, para aplicar a força das 
suas alavancas de acordo com o movimento de ambos. 

 

 Desequilibra o adversário, parado e ou em movimento, em situação de jogo 
e exercício em pé no Tatami, utilizando as pegas específicas e aproveitando 
a força do adversário para obter vantagem no sentido da sua ação. 

 

Aptidão 
Física 

 Proporcionar aos alunos a participação em Atividades Físicas que permitam o 
desenvolvimento das diferentes capacidades motoras e a aprendizagem dos 
processos de desenvolvimento e a manutenção da Aptidão Física. 

 

 Avaliação da Aptidão Física através de um instrumento de avaliação apropriado 
e respetiva interpretação dos resultados (Bateria de testes Fitnessgram). 

 Alunos com níveis de Aptidão Física mais 
baixos: Gonçalo Ambrósio e Farah 
Gulamhussen. 

 

 

Considerações gerais:  
 

 Caso crítico Atividades Físicas e Aptidão Física – FG. 

 Caso crítico Aptidão Física: GA. 

 Problemas de integração: GA. 

 Problemas de comportamento: JA2 e JL. 

 


