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1. Introdução 
 

 A elaboração deste documento insere-se no âmbito do estágio pedagógico do Mestrado 

em Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Motricidade Humana da 

Universidade Técnica de Lisboa. 

 O processo de planeamento é uma competência que irá ser desenvolvida ao longo de todo 

o ano, logo uma das nossas funções enquanto estagiários surge com o intuito de utilizarmos esta 

ferramenta como um guia orientador do nosso trabalho. 

A primeira etapa do planeamento designa-se de Plano de Avaliação Inicial e restringe-se 

às primeiras cinco, seis semanas do primeiro período do ano lectivo. Esta etapa caracteriza-se 

pela avaliação diagnóstica e prognóstica com o objetivo de identificar o nível inicial da turma e 

de cada aluno em particular relativamente ao nível em que estes se encontram no Programa de 

Educação Física, para então orientar a formação de grupos de nível, de forma a diferenciar o 

ensino, e a identificação das matérias críticas, assim como a definição dos objectivos gerais e 

específicos.  

Esta etapa pode sofrer alterações devido à necessidade de ajustar o planeamento. Esse 

ajuste do planeamento pode ter de ser realizado devido a vários factores, tais como, a alterações 

de espaços caso as condições climatéricas não sejam as melhores, entre outros. 

Dado que o plano de unidade de ensino e o plano de etapa coincidem relativamente aos 

seus objectivos, houve uma articulação destes dois planos no mesmo documento. 
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2. Objectivos do Plano de Etapa / Unidade de Ensino 
 

Os objetivos para este plano serão definidos a nível geral e a nível específico. Os 

objectivos gerais irão funcionar como orientadores e reguladores de todo o processo de ensino-

aprendizagem enquanto os objectivos específicos têm a função de operacionalizar os objectivos 

gerais. 

 

2.1 Objectivos Gerais 

Os objetivos gerais definidos para a 1ª Etapa: 

1) Realização da avaliação inicial das matérias definidas no Protocolo de Avaliação 

Inicial 

2) Desenvolvimento da condição física 

3) Implementação de rotinas organizativas; Promoção de dinâmicas de grupo; 

Afirmação da liderança 

 

A realização da avaliação inicial é uma das funções que para nós, enquanto estagiários, se 

define como a mais complexa, em que a nossa função passa por diagnosticar, prognosticar e 

projetar, nunca esquecendo os seus pressupostos de inclusão e diferenciação. Os objectivos da 

avaliação inicial passam por apresentar o programa/matérias, avaliar o nível inicial dos alunos e 

as suas possibilidades de desenvolvimento no conjunto das matérias e pela recolha de dados para 

orientar a formação de grupos de nível dentro da turma. 

 A avaliação inicial reúne a realização de três funções: o diagnóstico nas matérias 

(actividades físicas e desportivas), a avaliação da aptidão física e dos conhecimentos, conforme 

descrito no Programa Nacional de Educação Física. É a avaliação inicial que nos servirá de 

suporte para as decisões de planeamento. 

Quanto à condição física, esta será desenvolvida com o objectivo de aumentar a aptidão 

física, uma vez que os alunos vêm de um período longo de férias. 

A implementação de rotinas organizativas surge no sentido de educar os alunos quanto à 

organização da aula, uma vez que, quando essas rotinas forem adquiridas o tempo de prática 
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motora dos alunos irá aumentar. Neste sentido pretende-se dar a conhecer as regras e normas de 

funcionamento da aula, o que inclui aos alunos o conhecimento dos espaços e dos respectivos 

materiais disponíveis. A promoção de dinâmicas de grupo vai no encontro de criar uma relação 

social dos alunos com as matérias de ensino, entre os alunos, e dos alunos com o professor, o que 

despoletará um clima de aula positivo. Quanto à liderança, esta é uma das principais funções do 

professor, ser um líder com o seu grupo de trabalho, incutindo valores como o respeito entre os 

elementos do grupo e para com o grupo. 

 

2.2 Objectivos Específicos 

São apresentados de seguida os objectivos específicos que irão permitir a 

operacionalização do que foi definido anteriormente como objetivos gerais: 

2.2.1 Realização da avaliação inicial 

a) Matérias definidas no Protocolo de Avaliação Inicial 

b) Aptidão física 

c) Conhecimentos 

 

a) Matérias 

 Actividades Físicas e Desportivas 

o Jogos Desportivos Colectivos: Futebol, Voleibol, Basquetebol e Andebol  

o Ginástica: Solo e Aparelhos  

o Atletismo: Salto em altura 

o Patinagem 

o Dança 

 

Estas matérias são definidas com base nos Programas Nacionais de Educação Física, 

tendo em conta não só a polivalência dos espaços da escola, mas também as opções tomadas pelo 

Grupo de Educação Física (Plano Curricular de EF da escola). Este formulou um Protocolo de 

Avaliação Inicial com indicações metodológicas orientadas para a avaliação das diferentes 

matérias de ensino.   
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b) Aptidão Física 

 Teste de Resistência Aeróbia – Teste Vaivém 

 Teste de Força Média – Abdominais 

 Teste de Força Superior – Extensões de Braços 

 Teste de Velocidade – 40 metros 

 Teste de Coordenação – Saltar à corda 

 Determinação do IMC 

 

 Para a avaliação diagnóstica da aptidão física irão ser realizados os testes do Fitnessgram 

da Resistência Aeróbia, Força Média e Força Superior. Para além destes testes, a escola realiza 

ainda os testes para a avaliação da velocidade e da coordenação. 

 Na abordagem à aptidão física existirá uma maior ênfase na aprendizagem da técnica 

correcta de execução dos exercícios, incluindo as faltas existentes, relativamente ao que está 

estipulado no Fitnessgram, sendo esta aprendizagem realizada de forma divertida e agradável 

(Fitnessgram). 

 Para além da realização dos testes indicados anteriormente, com o objetivo de fazer uma 

apreciação individual e de grupo, o que permitirá estabelecer um diagnóstico e a consequente 

definição de prioridades parta a intervenção na condição física (NEEF/FN, 2009/2010), 

proceder-se-á à medição da massa corporal e da altura com o objetivo de determinar o Índice de 

Massa Corporal, em que este estabelece uma relação entre a estatura e o peso, que nos indicará 

posteriormente se o peso do aluno está ou não adequado à sua estatura. 

 

 

c) Conhecimentos 

 Estilos de vida saudáveis 

 Alimentação e Actividade Física 

 Repouso 

 Higiene 

 IMC 

 Actividade Física e Saúde 
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 Com o objectivo de avaliar os conhecimentos foram selecionados os temas apresentados 

anteriormente, com base no Programa Nacional de Educação Física e também no Plano de 

Intervenção dos Conhecimentos do ano lectivo de 2009/2010.  

 

2.2.2 Desenvolvimento da Condição Física 

A condição física é uma das competências a desenvolver no Ensino Básico como nos 

retrata o PNEF. O desenvolvimento das capacidades físicas vai ser realizado através de um 

conjunto de exercícios dados durante as aulas. A maior ênfase do professor na realização e 

revisão destes exercícios nesta fase é contribuir para a melhoria das capacidades físicas, dado 

que os alunos permaneceram de férias durante um longo período de tempo, o que se reflete na 

perda de progressos no treino das mesmas. A observação dos alunos na realização destes 

exercícios irá permitir ao professor realizar uma avaliação diagnóstica inicial das capacidades 

físicas que irão ser avaliadas posteriormente na bateria de testes da Escola Secundária Fernando 

Namora, logo não vai servir para a avaliação sumativa, mas servirá para a obtenção de 

informações sobre as maiores dificuldades dos alunos na realização dos exercícios. Através 

destas informações irei intervir e trabalhar com os alunos, de forma sistemática, no sentido de 

promover melhorias das suas capacidades físicas.  

Numa primeira fase de aprendizagem irá proceder-se à explicação dos exercícios a 

realizar e das suas variantes de facilidade e de dificuldade, em que existirá uma maior ênfase na 

aprendizagem da técnica correcta de execução dos exercícios.  

As capacidades físicas que irão ser trabalhadas são: 

1. Resistência 

2. Força 

3. Velocidade 

4. Flexibilidade 

 

Ao longo destas primeiras semanas as capacidades físicas serão desenvolvidas consoante 

os princípios metodológicos de treino: 

 Resistência: melhorar a economia da prestação motora através do 

desenvolvimento do metabolismo aeróbio e aumentar a amplitude funcional do 
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organismo através do metabolismo anaeróbio. Esta capacidade será treinada ao 

longo das aulas através dos níveis de exigência que irão caracterizar as 

actividades de aprendizagem. 

 Força: desenvolvimento multilateral e equilibrado da musculatura e sobretudo 

dos mais importantes grupos musculares (Marques, 1988 in Plano de 1ª Etapa de 

Diogo Vieira, 2010). Estes serão operacionalizados através da utilização de 

exercícios isométricos e calisténicos. 

 

 Velocidade: desenvolvimento na maioria das suas formas de manifestação (tempo 

de reacção simples e complexo, capacidade de aceleração, velocidade resistente) 

numa perspectiva de formação geral (Marques, 1988 in Plano de 1ª Etapa de 

Diogo Vieira, 2010). Desenvolvida através de métodos por repetições, sem cargas 

adicionais 

 

 Flexibilidade: ajustamento às solicitações de acordo com a mobilidade básica 

funcional que deverá caracterizar os alunos (Marques, 1988 in Plano de 1ª Etapa 

de Diogo Vieira, 2010). Será desenvolvida recorrendo a métodos de 

desenvolvimento da flexibilidade como métodos estáticos activos e passivos e 

métodos de facilitação proprioceptiva (PNF). 

 

 

2.2.3 Implementação de rotinas organizativas; Promoção de dinâmicas de grupo; 

Afirmação da liderança 

a) Associar o nome dos alunos às respectivas caras; 

b) Combinar sinais para a organização da turma; 

c) Evitar e reprimir comportamentos de indisciplina; 

d) Potenciar relações inter-individuais; 

e) Estabelecer rotinas de gestão do material; 

f) Estabelecer rotinas de início e final da aula; 

g) Promover um clima de aula positivo; 

h) Fomentar o espírito de grupo entre os alunos da turma (criar um único grupo); 
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i) Criar nos alunos a percepção do professor enquanto líder responsável, competente 

e aceite por todo o grupo. 

Estes últimos objectivos terão um grande predomínio numa fase inicial da etapa, uma vez 

que visam, de uma forma geral, a preparação e organização da turma para um novo ano letivo e o 

inicio da implementação de rotinas organizativas. Apesar de não serem objetivos prioritários da 

etapa, detêm uma importância bastante significativa, nomeadamente, na agilidade de organização 

da turma e preparação de exercícios, tornar as transições entre as actividades mais eficientes, 

reduzir episódios de perturbação e instalação de um clima positivo. Durante o planeamento desta 

etapa, deverá ter-se em conta a importância do ensino da forma correta da montagem do 

material, do seu manuseamento e nomenclatura, uma vez que o que se pretende é “perder” tempo 

agora para se ganhar no futuro. Desta forma poder-se-á implementar uma maior autonomia nos 

alunos melhorando a qualidade do ensino. 

A intervenção do professor resume-se num trinómio que passa pela observação da relação 

estabelecida pelos alunos entre si, com o professor e com as matérias de ensino. Assim, é 

necessária a implementação de dinâmicas de grupo, do bom clima da aula e da percepção dos 

alunos para com a importância de passarmos por todas estas matérias nesta fase inicial. 
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3. Estruturação da etapa 

Para a organização da primeira etapa foi necessária uma análise das condições que os 

quatro espaços existentes ofereciam para assim realizar a avaliação inicial das diferentes matérias 

e testes de aptidão física. Sendo o roulement a primeira imposição para a estruturação da etapa, 

apresento detalhadamente algumas determinantes dos recursos materiais: 

 A matéria de Patinagem só pode ser lecionada no espaço exterior, o que coloca a 

sua realização totalmente dependente do roulement, tendo por isso oportunidade 

de ser abordada nas aulas 5 e 6; 

 As matérias prioritárias para o espaço 3 são a Ginástica e a Dança, pois é o único 

pavilhão equipado com os recursos materiais específicos e adequados para a 

prática destas (aparelhos para a Ginástica, a aparelhagem e o espelho para Dança); 

 A matéria de Salto em Altura só poderá ser realizada no espaço 2, dado que o 

colchão de quedas se encontra neste espaço e segundo indicação do Grupo de 

Educação Física não pode ser transportado nem retirado do mesmo; 

 A matéria de Basquetebol não poderá apenas ser lecionada no pavilhão 3, dado 

que neste pavilhão só se poderá realizar Ginástica e Dança; 

 Relativamente à matéria de Voleibol, a sua lecionação confina-se ao espaço 1 e 2, 

dado que as bolas de Voleibol não podem ser utilizadas fora do espaço interior; 

 As matérias de Futebol e Andebol apenas não poderão ser lecionadas no espaço 3 

devido a este pavilhão ser apenas para as matérias de Ginástica e de Dança; 

 O teste de velocidade terá de ser realizado no espaço 4 pois é o único que possui 

as devidas marcações para o efeito; 

 O teste de “Saltar à Corda” só poderá ser realizado num dos espaços interiores 

(1,2,3) pelo facto das cordas não poderem ser utilizadas no exterior; 

 O teste vaivém não pode ser realizado no espaço 3 nem no 4. No espaço 3 o 

motivo é relativo à inexistência de espaço suficiente para a sua realização; devido 

à impossibilidade de levar a aparelhagem para o espaço exterior, o teste vaivém 

não poderá ser realizado no espaço 4. 
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Tendo em conta estas condicionantes torna-se fulcral a realização da calendarização para 

a I Etapa – Avaliação Inicial. 

 

4. Opções Metodológicas 

De acordo com o calendário lectivo e com as condicionantes anteriormente analisadas foi 

necessária a tomada de decisões, de forma a cumprir todos os objectivos estabelecidos para esta 

etapa do modo mais eficiente possível. Assim sendo aqui surgem sintetizadas essas opções: 

 Na primeira aula no Espaço 2 optei por uma organização simples onde apenas 

revi os conteúdos abordados na aula anterior, ensino-aprendizagem das rotinas de 

funcionamento de aula e realização de jogos lúdicos e pré-desportivos; 

 Na terceira aula realizou-se a avaliação diagnóstica da matéria de Voleibol e um 

jogo pré-desportivo de Basquetebol. Este foi planeado com o objetivo de transfer 

para a aula seguinte, dado que iria ser abordada a matéria de Basquetebol; 

  Nas aulas 7 e 8 serão realizadas apenas avaliações e aprendizagens da realização 

dos Testes de Condição Física. Sendo o Teste de Resistência algo demorado e de 

uma extensa instrução sobre as suas faltas, optou-se pela aprendizagem do mesmo 

numa aula em que apenas se realizasse a avaliação de outro teste, o de 

Coordenação, de forma a não houver dúvidas por parte dos alunos das regras do 

Teste de Resistência no momento da sua avaliação; 

 Na matéria de Atletismo foi tomada a decisão de não realizar avaliação inicial às 

modalidades de Estafeta e de Lançamento do Peso, e esta decisão foi tomada com 

base em informações recolhidas e discutidas sobre a formação de grupos de nível. 

Achamos pertinente a não avaliação diagnóstica da matéria de Estafeta, dado que 

para o início da lecionação da mesma, a formação de grupos de nível é baseada 

nos tempos obtidos pelos alunos no Teste de Velocidade (40 metros), ou seja na 

sua capacidade condicional – velocidade. (Assunção, T., 2009) Sendo esta 

capacidade a fundamental para a aprendizagem da modalidade, esta capacidade já 

será avaliada no Teste de Velocidade.  
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 Não será realizada a avaliação inicial na matéria de Lançamento do Peso dado que 

se pressupõe que os alunos não tiveram contacto com esta modalidade;  

 Não se irá realizar avaliação diagnóstica da modalidade de Ginástica Acrobática, 

dado que esta modalidade só é introduzida no 7ºano, conforme se encontra 

referido no Programa Nacional de Educação Física do 3º Ciclo. 

 Realização da avaliação da aptidão física de um modo disperso ao longo de toda a 

unidade de ensino. 
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5. Calendarização da 1ª Etapa – Matérias 

 

Tabela 1- Calendarização da 1ª Etapa – Matérias 

 

 

 

 

 

Espaço Sala Aula Espaço 2 Espaço 4 Espaço 1 Espaço 3 

 20 Set 22 Set 27 Set 29 Set 4 Out 6 Out 11 Out 13 Out 18 Out 20 Out 

J
D

C
 

Futebol A 

P 

R 

E 

S 

E 

N 

T 

A 

Ç 

Ã 

O 

   X     
 

Voleibol  X        

Andebol     X     

Basquetebol   X       

G
in

á
st

ic
a

 

Solo         X 

Aparelhos 
 

       X 

A
tl

et
is

m
o

 

Salto em Altura 

 

 X       

Dança        X  

Patinagem     X     
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6. Calendarização I Etapa – Aptidão Física e Conhecimentos 
 

 

Tabela 2 - Calendarização I Etapa - Aptidão Física e Conhecimentos 

 

  

Espaço Sala de Aula Espaço 2 Espaço 4 Espaço 1 Espaço 3 

  20 Set 22 Set 27 Set 29 Set 4 Out 6 Out 11 Out 13 Out 18 Out 20 Out 

C
o
n

d
iç

ã
o
 F

ís
ic

a
 

Resistência 

A
p

re
se

n
ta

çã
o
 

     X X   

Velocidade    X X     

Força Média 

(Abd) 
  X    X X  

Força Superior  

(Ext. Braços) 
  X    X X  

Coordenação   X   X    

Flexibilidade       X   

O
u

tr
o
s 

Peso         X 

Altura         X 

Teste 

Diagnóstico 
        X 

 Duração - 20 Setembro a 20 Outubro 

 Nº Semanas – 5 

 Nº Rotações – 4 (2-4-1-3) 

 Nº UE – 1 

 Nº Aulas - 10 
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7. Calendarização I Unidade de Ensino 
 

 

 

 

 

Tabela 3 - Calendarização I Unidade de Ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana Espaços Data 
N.º 

Aula 
Conteúdos 

1 

Sala de 

aula 
20/09 1 

Apresentação dos alunos e do professor. Critérios de 

Avaliação. Normas e regras de utilização do pavilhão e da 

aula. Entrega Ficha Biográfica 

Espaço 

2 
22/09 2 

Jogos Lúdicos e Jogos Pré-Desportivos 

2 
Espaço 

2 

27/09 3 Voleibol 

29/09 4 Basquetebol e Salto em Altura 

3 
Espaço 

4 

4/10 5 Futebol. Treino do Teste de Velocidade 

6/10 6  Patinagem e Andebol. Teste de Velocidade 

4 
Espaço 

1 

11/10 7 Teste de Coordenação, Treino do Teste de Resistência 

13/10 8 
Teste de Resistência, Teste de Flexibilidade, Treino do 

Teste de Força Média e Força Superior 

5 
Espaço 

3 

18/10 9 
 

Dança. Teste de Força Média e Teste de Força Superior 

20/10 10 
Ginástica (Solo e Aparelhos). IMC. Teste Diagnóstico 
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8. Métodos de Ensino 

8.1 Estilos de Ensino 

Nesta etapa os métodos de ensino aos quais irei atribuir maior ênfase serão, na sua grande 

maioria, estilos de ensino convergentes, nomeadamente, por comando e tarefa. O facto de estes 

serem utilizados com mais frequência advém não só da pouca experiência enquanto professora 

como também dos objectivos que caracterizam a etapa (delegação de tarefas orientadas para a 

avaliação inicial). 

No que diz respeito a Estilos Divergentes, serão utilizados o Estilo de Ensino Divergente 

e Descoberta Guiada. Estes serão utilizados com uma menor frequência que os anteriores, no 

entanto, terão um papel preponderante na assimilação e consolidação das rotinas organizativas e 

manutenção do material desportivo. 

 

8.2 Estratégias de Ensino 

8.2.1 Comportamento do Professor 

 Ajustar os grupos na prática das matérias a fim de facilitar a recolha de dados na 

avaliação inicial; 

 Incluir no processo de planeamento a gestão do tempo que o professor confere à 

observação das tarefas realizadas pelos alunos; 

 Gerir regras de conduta da aula garantindo um clima positivo de aula, reforços 

positivos e evocação das mesmas durante as aulas; 

 Utilização de alunos (que estejam em situação de prática ou não) como agentes de 

ensino ou como ajudantes na organização da aula; 

 Instruções rápidas e sucintas sempre que possível, e mais detalhadas e extensas 

sempre que necessário; 

 Utilização de questionamento de forma a aferir de forma mais eficaz a 

componente dos conhecimentos e eventuais conteúdos de instruções fornecidas; 

 Fornecimento de FB oportunos, específicos e objectivos sempre que possível. 
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8.2.2 Organização da Turma 

 Promoção de um clima positivo logo desde o início das aulas, motivando os 

alunos para a prática (através de dinâmicas de grupo e jogos lúdicos); 

 Evocação em todas as aulas dos sinais organizativos; 

 Mudanças rápidas de actividade ou de tarefas de aprendizagem; 

 Correcta utilização do material pelos alunos; 

 Organizar os alunos garantindo que as mudanças de actividade ou de tarefas de 

aprendizagem sejam realizadas rapidamente; 

 Intervir de forma a garantir que os alunos cheguem à aula à hora combinada 

(reforços positivos e enaltecimento individual e/ou colectivo); 

 Gerir a turma garantindo a sua atenção para iniciar os períodos de instrução, 

reunião e mudanças de actividade no decurso da aula. 

 

8.3 Instrumentos de Avaliação dos Alunos 

 Observação; 

 Fichas biográficas;  

 Fichas de registo das matérias nucleares – baseadas nas fichas de competências 

elaboradas pelo GEF; 

 Fichas de registo dos testes de aptidão física; 

 Teste diagnóstico de conhecimentos; 

 Relatórios de aula elaborados pelos alunos que não fazem aula prática. 
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