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1. Introdução 

 

Este documento tem como objectivo relacionar as decisões e a calendarização 

realizada no planeamento anual com um nível de planeamento inferior, a unidade de 

ensino. Constituindo-se assim como o plano de etapa, englobando as unidades de 

ensino correspondentes à 2ª Etapa. 

Esta Etapa é caracterizada por um período de desenvolvimento de novas 

aprendizagens, na tentativa de homogeneizar ao máximo o nível dos alunos, 

recuperando os de nível inferior. 

Para este processo de planeamento é fundamental considerar a etapa anterior, 

reflectindo sobre as decisões e estratégias implementadas, no sentido de perceber o 

que deve ser modificado e o que deve ser mantido. 
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2. Balanço da 1ª Etapa 
 

Finalizada esta etapa, deve ser realizada uma confrontação dos objetivos 

propostos no inicio da etapa com os objetivos obtidos, no sentido de realizar um 

diagnóstico daquilo que ocorreu, de forma a intervir no processo de planeamento de 

futuras etapas. 

Este capítulo visa então averiguar a qualidade da operacionalização do 

planeamento da 1ª etapa, e a definição de estratégias futuras que permitam colmatar 

possíveis falhas ocorridas ou a melhoria das estratégias aplicadas. 

 

2.1. Principais objetivos previstos  
 

A etapa anterior visou, fundamentalmente, a operacionalização dos seguintes 

objectivos: 

I. Realização da avaliação diagnóstica nas 3 áreas de extensão da EF: 

 Atividades Físicas e Desportivas (matérias); 

 Aptidão Física; 

 Conhecimentos; 

II. Desenvolvimento da condição física; 

III. Implementação de rotinas organizativas; promoção de dinâmicas de 

grupo; afirmação da liderança do professor. 

 

Optou-se pela organização da Etapa em apenas uma unidade de ensino (UE), 

por se ter considerado que estes objectivos seriam transversais a todas as aulas. 

Para a consecução do primeiro objetivo foi tido em conta o Protocolo de 

Avaliação Inicial (PAI) realizado pelo GEF, e uma vez que não existe plano plurianual, 

optou-se pela avaliação de todas as matérias presentes no referido protocolo. No que 

respeita à avaliação da aptidão física, foram utilizados alguns dos testes do 

Fitnessgram. 
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Relativamente à área dos conhecimentos, não foi realizado um teste diagnóstico 

como estava previsto, mas através da lecionação das aulas e do questionamento aos 

alunos conseguimos diagnosticar os alunos nesta área.  

No que diz respeito ao segundo objetivo – desenvolvimento da condição física – 

atribuí uma grande importância à aprendizagem correta das técnicas de execução dos 

testes de condição física, mas como também realizei jogos lúdicos com o intuito de 

treinar a condição física de uma forma mais global.  

O terceiro objetivo surge pela necessidade de desde o início garantir um 

conjunto de estratégias que permitam a criação de um clima positivo de aprendizagem 

e a maximização do tempo potencial de aprendizagem. Para finalizar, considera-se que 

a relação professor-aluno também contribui para uma melhor qualidade do processo 

ensino-aprendizagem, assim como o desenvolvimento de experiência enquanto 

professor. 

 

2.2. Reflexão e análise das decisões e estratégias 

 

Sendo a calendarização e duração (5 semanas) da etapa definida pelo GEF, 

compete a cada professor o planeamento das aulas com vista à recolha de dados para 

a Avaliação Inicial (AI). Assim, foram distribuídas as matérias e testes pelas aulas 

tendo em conta as especificidades de cada espaço, nomeadamente os recursos 

materiais disponíveis. Depois deste princípio geral foi necessário tomar um conjunto de 

decisões e estratégias: 

 

 Seleção do número de matérias/testes por aula; 

Um aspecto a ter em conta é a relação entre o número de alunos e o número de 

matérias/testes, com o objetivo de proporcionar um maior tempo de prática 

específica a cada aluno, no entanto esta decisão não pode ser tomada apenas 

considerando este critério. Outro critério que tive em consideração, foi o facto de 

termos de cumprir os objetivos previstos, ou seja, obtenção de o maior número 
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de dados, se possível em todas as matérias e testes de aptidão física, e dado 

que a nossa experiência até aqui era quase nula, em termos de contacto direto 

com este processo de AI, a tomada de decisão da definição do número de 

matérias e testes de aptidão física por aula baseou-se também neste critério. 

Assim, preferi abordar as matérias de forma controlada e não exagerada, e 

conseguir obter dados fidedignos. 

 

 Seleção dos exercícios; 

Apesar do PAI contemplar situações de exercício para cada matéria, houve 

necessidade de ajustar determinados exercícios tendo em conta quer a 

organização da aula, quer as características da turma. Nesse sentido, optou-se 

por realizar, por exemplo nos Jogos Desportivos Colectivos (JDC), em primeiro 

lugar exercícios analíticos com gestos técnicos de base e só depois a 

contextualização prática, através de jogo reduzido. Comparando as situações do 

PAI com as que foram implementadas, podem ser retiradas algumas conclusões 

relativas a esta decisão: apesar de poder consumir mais tempo, é vantajosa no 

sentido em que permite ao professor e ao aluno uma discriminação de gestos 

técnicos de base contribuindo não só para uma observação facilitada como 

também para uma aprendizagem mais eficaz. 

 

 Seleção dos jogos lúdicos 

Um excelente meio para a promoção de dinâmicas de grupos é a realização de 

jogos lúdicos. Esta pretendia uma ser uma estratégia constante nas aulas da 

etapa anterior, porém nem sempre tal aconteceu, devido ao tempo das aulas ter 

de ser redefinido devido a fatores, tais como, atraso de alunos. A escolha dos 

jogos lúdicos foi pensada de forma a haver um tranfer com as matérias 

lecionadas na aula em questão e de forma a concretizar os objetivos definidos 

para a etapa, referidos anteriormente. 
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 Comportamento do professor; 

Durante esta etapa verificou-se algumas mudanças no comportamento do 

professor, tendo em conta os objetivos da etapa em questão. Uma das 

mudanças verificadas foi o facto de o professor não se focar apenas na recolha 

de dados, mas preocupar-se também com o seu posicionamento dentro da 

espaço da aula. Este aspeto é fundamental, no sentido em que, um bom 

posicionamento do professor na aula, cria uma afirmação forte de liderança e 

controlo de comportamentos de desvio. 

Numa etapa fortemente marcada pela necessidade de recolha de dados de 

todas as matérias e alunos, num curto período de tempo, penso fundamental 

que o professor tenha esta capacidade de gerir e planear não só o tempo de 

acompanhamento, como também o deslocamento/posicionamento durante a 

própria aula. 

 

 Formação de grupos de nível; 

Tendo em conta o principal objetivo desta 1ª etapa, a avaliação diagnóstico em 

todas as matérias, a formação de grupos foi feita com base numa percepção 

subjetiva do professor, num eventual transfer entre matérias. Esta decisão 

permitiu assim uma recolha de dados mais eficiente, na medida em que alunos 

do mesmo nível estariam nos mesmos grupos, constituindo, dentro do possível, 

grupos homogéneos. 

 

 Observação; 

Pela sua curta duração, é importante que o professor saiba caracterizar cada 

nível de ensino de uma matéria para que possa fazer rapidamente a avaliação 

inicial de cada aluno. Por não deter competências de observação e diagnóstico 

mais eficientes, fui obrigada a dispensar mais tempo de aula no diagnóstico das 

matérias. Contudo, ao longo desta etapa o pragmatismo da minha observação 

foi cada vez mais evidente, exemplo disso é o nível de jogo das raparigas no 
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andebol, em que estas afirmaram o desconhecimento das regras e do objetivo 

de jogo, sendo que me vi obrigada a estabelecer estratégias para a 

aprendizagem de gestos técnicos básicos, como o passe, em que estabeleci o 

tranfer da matéria de Basquetebol para a matéria de Andebol – realização do 

passe picado, de forma a estas armarem o braço. 

 

 Instrumentos para recolha de dados; 

Tendo como referência o PAI, foram construídas pelo GEF fichas de registo de 

avaliação diagnóstico, que incluem os indicadores mais significativos de cada nível 

para cada matéria. Este instrumento pretende orientar e sistematizar o processo de 

recolha de informação do professor durante o período de avaliação inicial. 

 

 Organização da aula; 

Todas as aulas apresentaram uma organização semelhante. A parte dedicada às 

matérias foi sempre organizada por estações aliando dois objectivos: i)oportunidade 

dos alunos passarem por várias matérias, ii) avaliar mais do que uma matéria por aula. 

Nas rotinas finais de aula com uma fase de alongamentos e terminando com um 

balanço da aula e previsão da aula seguinte. 

 

 Criação de rotinas e liderança do professor; 

Sendo esta uma etapa muito marcada pelo conhecimento mútuo entre formas de 

trabalho de professor e alunos, é importante criar desde cedo um conjunto de rotinas 

organizativas que ao longo do ano vão maximizar o tempo útil de aula. Esta etapa 

caracterizou-se pela adoção de estratégias de aula para aula, como por exemplo nas 

transições. Estas estavam a ser realizadas de forma lenta, e devido a esta situação 

adotei a colocação de um objeto no local onde síria decorrer a estação.  

Também a afirmação de liderança do professor é um aspeto fundamental no processo 

ensino-aprendizagem. Considero que relativamente a este ponto que consegui criar 



      NEEF - ESFN 2011-2012  Plano 2ª Etapa 

 

 

Prof. Estagiária Cláudia Santos Página 9 
 

alguma empatia com os alunos, sem no entanto me aproximar demasiado, para que 

não se perca o distanciamento necessário na relação professor-aluno. Devo continuar 

a procura pela criação de um bom clima de aula, pretendendo ao máximo evitar 

comportamentos fora da tarefa.  

 

 Promoção de autonomia; 

A criação de rotinas referida no ponto anterior leva, em alguns casos, desejavelmente à 

promoção de processos de autonomia libertando o professor para eventuais tarefas 

organizativas da aula e responsabilizando os alunos. No entanto, esta conquista de 

autonomia deve ser construída com os alunos, pelo que existem alguns passos a 

seguir: i) o professor deve ser o primeiro a dar o exemplo , ii) o aluno deve estar ao 

lado do professor e acompanhá-lo na tarefa pretendida, iii) o aluno realiza o pedido 

pelo professor apenas com algumas dicas por parte do mesmo, iv) o aluno realiza de 

forma autónoma a tarefa pedida. Em grande plano, nesta etapa surgiram as rotinas 

para o aquecimento e para o final das aulas, assim como a leitura do material didático 

(quadro), referente aos objetivos da aula. 

Exemplo desta conquista é, por exemplo, o caso do aquecimento: nas primeiras aulas 

era o professor que realizava o aquecimento, mais tarde fez-se acompanhar de um 

aluno (diferente em cada aula onde foi realizado este procedimento) na sua realização, 

e até ao final desta etapa os alunos já realizam a tarefa de forma autónoma, depois de 

um período em que ainda perguntavam, e passo a citar: “E agora Professor? Que é 

que eu faço?”. 

 

 Aptidão Física; 

Nesta área da EF, mais do que promover a manutenção e desenvolvimento da 

condição física, importava também garantir um conjunto de aprendizagens que 

pudessem garantir o sucesso desta área numa futura etapa. Assim, foram introduzidos 

alguns exercícios para treino das diversas capacidades (i.e. limpa-vidros e a introdução 
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de variantes de facilidade e de dificuldade). A cada um deles foi associado o nome, a 

correta técnica de execução. 

Em termos de organização dos exercícios estes inseriam-se nas estações da aula, 

juntamente com as matérias. 

 

 Conhecimentos. 

Como já referi anteriormente, devido à não realização de um teste diagnóstico, foi 

realizado no decorrer das aulas o questionamento aos alunos, quer individualmente, 

quer em grupo. 
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3. Estruturação da 2ª Etapa 

 

O planeamento da etapa deve estar em plena articulação com o plano anual de 

turma (PAT), reflectindo ou ajustando (em caso de necessidade) as decisões tomadas. 

Assim esta etapa tem como principal objectivo o desenvolvimento de aprendizagens 

tendo por base os prognósticos definidos através dos dados recolhidos durante a AI. 

 

3.1. Decisões Metodológicas 

 

Atendendo às características desta etapa considera-se que cada UE será então 

composta por um máximo de 5 matérias de forma a facilitar o enfoque e a articulação 

de objetivos não só entre as UE, mas também entre os planos de aula que as 

compõem. Por conseguinte, os objetivos para cada aula serão numa primeira 

abordagem apresentados e, em aulas seguintes, será promovida a assimilação e 

consolidação dos mesmos. Portanto, para que os objetivos prognosticados sejam 

atingidos de forma mais eficiente, numa mesma sessão poderão ser apresentados 

novos objetivos de aprendizagem e outros de consolidação, por terem sido abordados 

em aulas transatas. 

Pretende-se assim que os objectivos definidos pelo PCEF sejam atingidos por 

meio de progressões pedagógicas ajustadas ao contexto de ensino e adaptadas às 

dificuldades de cada grupo de nível. Caso contrário, à semelhança da 1ª Etapa, todos 

os objetivos que não forem atingidos no tempo previamente definido, transitam para a 

UE seguinte em que a matéria seja abordada ou, em último caso, para a etapa 

seguinte. Todas estas decisões de afinação e reajustamento de objetivos constarão 

explicitadas ao nível das autoscopias das aulas e nos balanços das UE e de etapas.  

Ao nível da Etapa serão então estabelecidos eventuais reajustamentos dos 

objetivos prognósticos com base nos seguintes aspetos: 

 Cruzamento das informações da Avaliação Formativa com os objectivos 

intermédios – que serão definidos mais à frente neste Plano de Etapa; 
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 Despiste de alunos que estejam demasiado longe do nível que lhes foi 

prognosticado – principalmente daqueles que se encontram aquém dos objetivos 

definidos; 

 Actualização e reestruturação dos grupos de nível definidos na Etapa da 

Avaliação Inicial. 

Relativamente à área da Aptidão Física, esta etapa terá como objetivo iniciar a 

periodização do treino das diversas capacidades físicas. Constitui também um objetivo 

desta etapa a consciencialização dos alunos da importância do desenvolvimento da 

condição física, não só para a obtenção de uma classificação na disciplina, mas 

também na perspetiva da criação de hábitos de vida saudáveis. O desenvolvimento da 

condição física será realizado preferencialmente em pequenos grupos. 

No que concerne à área dos Conhecimentos, serão periodizados um conjunto de 

conteúdos durante a etapa. Estes conteúdos encontram-se sistematizados no Plano de 

Intervenção de Conhecimentos, elaborado pelo NEEF do ano transato. A lecionação 

desta área acontecerá sobretudo numa fase de prelecção inicial da aula, e para 

retenção das informações transmitidas irão ser entregues aos alunos fichas de trabalho 

para estes realizarem. 

 

3.2. Calendarização e afetação de recursos 

 

A 2ª etapa inicia-se no dia 24 de outubro e termina no dia13 de janeiro. Com a 

duração de doze semanas, esta será a maior etapa do ano letivo. Este período 

contempla ainda a interrupção letiva entre o 1º e 2º Períodos, de 19 a 30 de dezembro 

de 2011. Esta etapa é composta por 5 UE, que segundo o roulement definido, 

equivalem ao mesmo número de rotações durante o referido período. De seguida é 

apresentado um quadro síntese das matérias a abordar nas três áreas de extensão ao 

longo da presente etapa. 
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Legenda: 
 A sublinhado encontram-se as matérias mais prioritárias da UE 

 As matérias alternativas destacam-se a negrito 

 A preenchimento vermelho está assinalada a interrupção lectiva 

 

UE 2ª UE 3ª UE 4ª UE 5ªUE 

F
IN

A
L

 D
O

 1
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 -
 N

A
T

A
L

 

6ª UE 

Duração 24/10 a 04/11 07/11 a 18/11 21/11 a 02/12 05/12 a 16/12 03/01 a 13/01 

Nº Aulas 5 6 4 4 6 

Espaço E2 E4 E1 E3 E2 

Momentos de Av. 
Formativa 

-- -- A definir pelo NEEF/FN 

Matérias 
Basquetebol, 

Voleibol, Dança, 
Salto em Altura 

Andebol, 
Futebol, 

Patinagem, 
Corridas 

Basquetebol, 
Andebol, 
Voleibol, 

Badminton, 
Orientação 

Dança, Ginástica 
(Acrobática, Solo e 

Aparelhos) 

Futebol, 
Patinagem, 

Corridas 

Condição Física 
Força Superior 
Coordenação 
Força Média 

Velocidade 
Flexibilidade 
Resistência 
Velocidade 

Força Superior 
Força Média 
Flexibilidade 
Coordenação 

Força 
Superior 

Força Média 
Coordenação 

Conhecimentos 

-Alimentação e 
Atividade Física 

 
- Regras Básicas 

 

-Alimentação e 
Atividade Física 

 
- Regras Básicas 

 

-Alimentação e 
Atividade Física 

 
- Regras Básicas 

 

-Alimentação e 
Atividade Física 

 
- Regras Básicas 

 

-Alimentação e 
Atividade Física 

 
- Regras 
Básicas 

 

Tabela 1 - Calendarização da 2ª Etapa 
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4. Objetivo para cada área de extensão da EF 

 

Neste capítulo serão apresentados os objetivos para cada área de extensão da 

EF, sendo que para a área das Atividades Físicas são apresentados os objetivos 

específicos em cada matéria (com base no Plano Curricular da ESFN), bem como os 

prognósticos para cada grupo de nível. Quanto à área da Aptidão Física, os objetivos 

definidos foram formulados com base no PCEF e nos Programas Nacionais de EF 

(PNEF) e no que respeita aos conhecimentos tomou-se como referência o Plano de 

Intervenção dos Conhecimentos elaborado pelo NEEF/FN do ano transato. 

 

4.1. Matérias 

 

É de referir que de todas as matérias fazem parte das nucleares: Voleibol, 

Futebol, Basquetebol, Andebol, Badminton, Patinagem, Dança, Atletismo (Corrida de 

Barreiras, Corrida de Estafetas e Salto em Altura) e Ginástica (Acrobática, Aparelhos e 

Solo). Quanto às matérias alternativas, será abordada nesta etapa a Orientação.  

Na operacionalização destes objectivos específicos poderá ser necessário criar 

outros de menos complexidade técnica, com o intuito de promover a evolução do aluno 

em cada matéria. 

 

4.1.1. Voleibol 
 

 Nº Alunos Nível Diagnosticado Final 2ª Etapa 

Voleibol  27 NI - PI PI 

Tabela 2 - Nível prognosticado para o final da 2ª Etapa - Voleibol 
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Em situação de exercício 1x1 em 
cooperação, o aluno deve: 
- Realizar toque de dedos e manchete; 
- Dar continuidade ao “jogo”. 
Em situação de exercício critério, o 
aluno deve: 
- Servir por baixo; 

 
 
Em situação de jogo, o aluno deve: 
- Servir por cima; 
- Receber para passador; 
- Utilizar a acção adequada; 
- Passar para finalizarem; 
- Finalizar com passe colocado ou remate 
em apoio. 

Tabela 3 - Objetivos específicos - Voleibol 

 

4.1.2. Futebol 
 

 Nº Alunos Nível Diagnosticado Final 2ª Etapa 

Futebol 
11 NI PI 

3 PI – I I 
10 E – PA - A PA 

Tabela 4 - Nível prognosticado para o final da 2ª Etapa – Futebol 
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Em situação de jogo reduzido 
(3x3, 4x4) o aluno deve: 
No ataque: 
- Receber a bola, 
controlando-a e 
enquadrando-se 
ofensivamente; 
- Conduzir a bola de forma 
controlada junto ao pé; 
- Passar a bola, 
direccionando-a para o 
colega;  
- Desmarcar-se para 
oferecer linhas de passe; 
Na Defesa: 
- Realizar defesa individual; 

 
Em situação de jogo reduzido (3x3, 
4x4, 5x5) ou exercício critério, o 
aluno deve: 
No ataque: 
- Após passe, desmarcar-se no 
mesmo corredor ou em diagonal; 
- Devolver a bola ao companheiro 
que abriu linha de passe; 
- Criar situações de superioridade 
numérica; 
 
Na Defesa: 
- Realizar intercepções/desarmes; 
- Fechar linhas de passe.. 

 

Tabela 5 - Objetivos específicos - Futebol 
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4.1.3. Basquetebol 
 

 Nº Alunos Nível Diagnosticado Final 2ª Etapa 

Basquetebol 
20 NI - PI PI 

7 I – PE - E PE 
Tabela 6 - Nível prognosticado para o final da 2ª Etapa –Basquetebol 
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Em situação de jogo reduzido (3x3 ou 
5x5) o aluno deve: 
No ataque: 
- Criar linhas de passe; 
- Realizar passe de peito e picado; 
- Realizar drible de progressão e de 
protecção; 
- Realizar lançamento parado; 
 
Na defesa: 
- Realizar defesa individual 
 

 
Em situação de jogo reduzido (3x3 ou 5x5) o 
aluno deve: 
No ataque: 
- Realizar passe e corte; 
- Lançamento na passada; 
- Afastar-se do portador da bola dando 
tempo para este decidir; 
- Ocupar racionalmente o espaço de jogo; 
- Participar no ressalto ofensivo. 
Na defesa: 
- Participar no ressalto defensivo; 
- Enquadrar-se defensivamente (entre a bola 
e o cesto). 

Tabela 7 - Objetivos específicos - Basquetebol 
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4.1.4. Andebol 
 

 Nº Alunos Nível Diagnosticado Final 2ª Etapa 

Andebol 
16 NI - PI PI 

10 I – PE - E PE 
Tabela 8 - Nível prognosticado para o final da 2ª Etapa – Andebol 
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Em situação de jogo reduzido (3x3), o 
aluno deve: 
No ataque: 
- Desmarcar-se garantindo ocupação 
racional do espaço; 
Na defesa: 
- Marcação individual (deslocamentos 
frontais, laterais e de recuo). 
 
 

 
Em situação de jogo reduzido (3x3), o aluno 
deve: 
No ataque: 
- Iniciar o contra-ataque; 
- Desmarcar-se garantindo ocupação racional 
do espaço; 
- Ultrapassar o adversário directo (fintas); 
Na defesa: 
- Dificultar progressão em drible, passe ou 
remate; 
- Marcação individual (deslocamentos 
frontais, laterais e de recuo). 

Tabela 9 - Objetivos específicos - Andebol 
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4.1.5. Badminton 

 

Uma vez não ter sido realizada a AI desta matéria, o prognóstico será de que 

todos os alunos atinjam o nível Introdutório nesta etapa. 
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O aluno em situação de jogo 
(cooperação), 1x1: 
 Realiza o serviço, dando início ao 

jogo; 
 Realiza o clear; 
 Realiza o Lob; 
 Coloca o volante no colega; 
 Desloca-se para o volante 

Tabela 10 - Objetivos específicos - Badminton 

 

4.1.6. Patinagem 
 

 Nº Alunos Nível Diagnosticado Final 2ª Etapa 

Patinagem 
10 NI  PI 

2 PI – I - E I 
Tabela 11 - Nível prognosticado para o final da 2ª Etapa – Patinagem 
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O aluno realiza: 
- Posição base com patins (autónomo); 
- Equilíbrio bipedal autónomo; 
- Puxada à frente; 
- Deslize à frente; 
- Travar com o travão do patim. 

 
O aluno realiza: 
- Equilíbrio unipedal com deslize (4 a 5m); 
- Puxada à retaguarda; 
- Deslize à retaguarda; 
- Curva (pés paralelos ou em “escova”; 
- Travagem em “T” (colocação segmentar 
correcta. 

Tabela 12 - Objetivos específicos - Patinagem 
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4.1.7. Dança 
 

 Nº Alunos Nível Diagnosticado Final 2ª Etapa 

Dança 
4 NI PI 

23 PI - I I 
Tabela 13 - Nível prognosticado para o final da 2ª Etapa – Dança 
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Em situação de acompanhamento do professor, com ambiente musical adequado, de 
acordo com unidades musicais, o aluno desloca-se percorrendo todas as direcções e 
sentidos considerados, no ritmo e sequência dos apoios correspondentes à marcação e 
combinando os passos sugeridos pelo professor, relativos aos estilos: 
- Line Dance; 
- Rumba Quadrada. 

Tabela 14 - Objetivos específicos - Dança 

 

 

4.1.8. Atletismo – Salto em Altura 
 

 Nº Alunos Nível Diagnosticado Final 2ª Etapa 

Salto em Altura 
18 NI - PI PI 

9 I - PE PE 
Tabela 15 - Nível prognosticado para o final da 2ª Etapa – Salto em Altura 

 

De acordo com o PCEF, todas situações de aprendizagem que sejam 

estruturadas, deverão ter como referência as seguintes indicações relativamente ao 

posicionamento da fasquia: 

 110cm para os rapazes; 

 100cm para as raparigas. 
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No salto em altura, com técnica de 
Tesoura: 
- Corrida de balanço marcada; 
- Chamada a 1 pé. 
- apoio de impulsão activo; 
-Elevação energética da perna livre; 
- Transposição com pernas em 
extensão; 
- Recepção em equilíbrio; 

 
No salto em altura, com técnica de Fosbury 
Flop: 
- Corrida de balanço com os últimos 3 ou 4 
passos em curva; 
- Apoio de impulsão activo; 
- Elevação energética da perna livre. 
- Transposição do corpo com ligeiro 
arqueamento; 
 

Tabela 16 - Objetivos específicos - Salto em Altura 

 

4.1.9. Atletismo – Corrida de Barreiras 
 

 Nº Alunos Nível Diagnosticado Final 2ª Etapa 

Barreiras 
20 NI - PI PI 

5 I - PE PE 
Tabela 17 - Nível prognosticado para o final da 2ª Etapa – Corrida de Barreiras 
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Na corrida com obstáculos: 
- Transpõe pequenos obstáculos a 
várias distâncias; 
- Realiza a ligação corrida/transposição 
com fluidez; 
- Realiza a ligação recepção/corrida 
com fluidez. 

 
Na corrida de barreiras (5m), com a partida 
de pé: 
- Acelera até à primeira barreira; 
- Transposição rasante; 
- Recepção equilibrada sem quebras de 
ritmo; 
- Realiza corrida entre barreiras sem 
desaceleração. 
 

Tabela 18 - Objetivos específicos - Corrida de Barreiras 
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4.1.10. Atletismo – Corrida de Estafetas 
 

 Nº Alunos Nível Diagnosticado Final 2ª Etapa 

Estafetas 27 NI – PI – I - PE  I 

Tabela 19 - Nível prognosticado para o final da 2ª Etapa – Corrida de Estafetas 
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O aluno, em situação de trote à volta do 
campo: 
  Entrega o testemunho sem 

desacelerar; 

  Recebe o testemunho em 

movimento; 

 

 
O aluno, numa corrida de velocidade (50m): 
  Entrega o testemunho sem desacelerar; 

  Recebe o testemunho em movimento; 

 Passa / Recebe numa zona de 

transmissão 

 

Tabela 20 - Objetivos específicos - Corrida de Estafetas 

 

 

 

4.1.11. Ginástica de Solo 
 

 Nº Alunos Nível Diagnosticado Final 2ª Etapa 

Solo 
8 NI - PI PI 

8 I I 
 9 PE - E PE 
Tabela 21 - Nível prognosticado para o final da 2ª Etapa – Ginástica de Solo 
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O aluno realiza em situação de exercício ou em sequência de habilidades no solo (em 
colchões), que combine, com fluidez, destrezas gímnicas, de acordo com as exigências 
técnicas indicadas, designadamente: 

 
- Cambalhota à frente, engrupada. 
- Cambalhota à retaguarda, engrupado; 
- Progressões para pino de braços; 
- ½ Pirueta; 
- Avião. 

 
- Roda com ajuda; 
- Pino de braços com ajuda; 
- Cambalhota à frente saltada; 
- Cambalhota atrás pernas afastadas, com 
ajuda; 
- Pirueta; 
 

Tabela 22 - Objetivos específicos - Ginástica de Solo 

 

4.1.12. Ginástica de Aparelhos (Mini-Trampolim e Plinto) 
 

 Nº Alunos Nível Diagnosticado Final 2ª Etapa 

Aparelhos 
(Minitrampolim + 

Plinto) 

4 NI – PI PI 

19 I - PE I 

Tabela 23 - Nível prognosticado para o final da 2ª Etapa – Ginástica de Aparelhos 
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O aluno realiza: 
No plinto (longitudinal), após corrida de 
balanço e chamada a pés juntos no 
trampolim reuther, os seguintes saltos: 
- Salto de Coelho; 
- Cambalhota. 
No mini-trampolim, após corrida de 
balanço, os seguintes saltos: 
- Salto em extensão; 
- Salto engrupado; 
- ½ pirueta. 

 
O aluno realiza: 
No plinto, após corrida de balanço e 
chamada a pés juntos no trampolim reuther, 
um dos seguintes saltos: 
- Salto ao eixo (Plinto longitudinal); 
- Salto entre mãos (Plinto transversal). 
No mini-trampolim,após corrida de balanço, 
os seguintes saltos: 
- Salto de carpa de pernas afastadas 
-  Pirueta 
 - ¾ de Mortal engrupado 
 

Tabela 24 - Objetivos específicos - Ginástica de Aparelhos 
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4.1.13. Ginástica de Acrobática 

 

Uma vez não ter sido realizada a AI desta matéria o prognóstico será que todos 

os alunos atinjam o nível Introdutório nesta etapa. 
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O aluno, a pares realiza como volante ou como base o elemento 1 ou 2 e o 

elemento 3. 

  
 

Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 

Tabela 25 - Objetivos específicos - Ginástica de Acrobática 

 

4.1.14. Orientação 
 

Uma vez não ter sido realizada a AI desta matéria o prognóstico será que todos 

os alunos atinjam o nível Introdutório nesta etapa. 
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O aluno realiza um percurso de orientação simples, a par, num espaço apropriado (mata, parque, 
etc.), segundo um mapa simples (croqui ou planta), preenchendo correctamente o cartão de 
controlo e doseando o esforço para resistir à fadiga: 
-Identifica no percurso a simbologia básica inscrita na carta: tipo de vegetação, tipo de terreno, 
habitação, caminhos, água e pontos altos, etc. 
- Orienta o mapa correctamente, segundo os pontos cardeais e/ou outros pontos de referência, 
utilizando a bússola como meio auxiliar. 
- Identifica, de acordo com pontos de referência, a sua localização no espaço envolvente e no 
mapa. 
- Identifica, após orientação do mapa, a melhor opção de percurso para atingir os postos 
de passagem e utiliza-a para cumprir o percurso o mais rapidamente possível. 
 
O aluno realiza um percurso na escola, em equipa, com o cartão de controlo preenchido 
correctamente, utilizando a bússola e o seu passo para determinar correctamente direcções e 
distâncias. 

Tabela 26 - Objetivos específicos – Orientaçã 
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4.2. Aptidão Física 

 

Nesta área pretende-se que todos os alunos se encontrem na Zona Saudável da 

Actividade Física (ZSAF) de acordo com a bateria de testes da escola, sendo que o 

ideal será que em cada teste o aluno obtenha também nota positiva. Numa análise 

qualitativa, especificando a ZSAF, e com intuito de auxiliar a prescrição de exercícios 

durante as aulas, enumeram-se alguns objetivos específicos para cada uma das 

capacidades físicas. 

4.2.1. Resistência 

 

 O aluno realiza, em situação de corrida contínua: 

a) Acções motoras globais de longa duração, com intensidade moderada a 

vigorosa, sem diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo 

à fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço.  

 

4.2.2. Velocidade 

 

 O aluno nas situações definidas pelo professor, respeitando os tempos de 

trabalho e de recuperação adequados: 

a) Reage rapidamente a um sinal conhecido, iniciando acções motoras 

previstas globais ou localizadas; 

b) Realiza acções motoras globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, no 

menor tempo possível, sem perda de eficácia. 

 

4.2.3. Força – Média e Superior 
 

 O aluno realiza com correcção, em circuitos de treino ou exercitação 

simples, com volume e intensidade definidas pelo professor: 

a)  Acções motoras de contracção muscular localizada, vencendo resistências, 

de carga fraca ou ligeira, com elevada velocidade em cada acção, em 
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esforços de duração relativamente prolongada, resistindo à fadiga, sem 

diminuição nítida de eficácia. 

 

4.2.4. Flexibilidade 

 

 O aluno, respeitando as indicações metodológicas específicas do treino 

de flexibilidade (activa): 

a) Realiza acções motoras com grande amplitude, à custa de elevada 

mobilidade articular e elasticidade muscular, (contribuindo para a qualidade 

de execução dessas acções). 

 

 

4.3. Conhecimentos 

 

Tendo ficado estipulado no PAT que os conteúdos desta área de extensão da 

EF seriam periodizados tendo em conta a divisão do ano letivo em 3 períodos 

(coincidentes com os períodos escolares), optou-se por desenvolver dois temas em 

cada um dos períodos. Assim, no final do 1º período letivo pretende-se que cada aluno: 

A) Distinga as cinco capacidades físicas e associe o teste do fitnessgram 

utilizado na escola que pretende avaliar cada uma delas; 

B) Consciência e aplicação das regras e normas de segurança (individual e 

coletiva); 

C) Conhecimento do que é uma alimentação equilibrada e adequada ao 

dispêndio energético do indivíduo; 

D) Reconhecimento de estilos de vida fisicamente ativo e da sua importância 

para uma vida saudável. 
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5. Avaliação 

 

Depois do processo de Avaliação Inicial que decorreu durante a 1ª etapa, 

pretende-se que a presente já contemple no seu planeamento, orientações específicas 

para a avaliação sumativa. 

Sabendo que no final do 1º Período é exigido aos professores a classificação 

dos alunos, torna-se necessária a atribuição de uma classificação a cada uma das 

áreas da EF e, consequentemente, é importante que cada uma destas seja avaliada 

antes do final do Período. 

No que concerne às matérias, a avaliação decorrerá de modo semelhante à 

avaliação inicial, ou seja através da recolha de dados e registo em fichas de 

observação. Caso não seja possível avaliar todas as matérias, serão utilizados os 

resultados da Avaliação Inicial. Visto que as matérias alternativas não se encontram 

como prioritárias até à atribuição das notas no final do 1º período, estas não serão 

contabilizadas para a escolha das 7 melhores matérias. 

A avaliação da Aptidão Física será feita com base na reaplicação da bateria de 

testes de aptidão física até ao final do 1º período. Como tal, pretende-se, para além dos 

objetivos selecionados para cada UE, aplicar todos os testes até dia 15 de Dezembro. 

Caso este objetivo não seja inteiramente alcançado, a classificação desta área será 

também completada com base nos dados da AI. 

Em relação à avaliação da área dos conhecimentos, será aplicado um teste nas 

últimas semanas de aulas do período para que os alunos tenham tempo de conhecer a 

classificação obtida antes do término do período vigente. Neste teste escrito deverá ter-

se em linha de conta alguns itens essenciais para a sua elaboração: 

 Dificuldade das questões 

 Tipologia das questões 

 Questionamento realizado próximo da data do teste e respectivas ilações 

acerca da preparação dos alunos 
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Embora ainda não esteja nada definido em concreto, pelo NEEF/FN, pretender-

se-á operacionalizar a avaliação formativa dos alunos em relação às matérias no 

sentido de regular não só o ensino do professor, como a aprendizagem dos alunos. 

Para tal, prevêem-se a realização de fichas de competências que permitam um registo 

simples e onde seja possível verificar os objetivos que os alunos atingiram no final da 

UE. 

 

 


