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1. Introdução 

A 4ª Etapa decorre desde 10 de abril a 15 de junho, coincidente com o final do 

3º período letivo, caracteriza-se por um período de revisão e consolidação das 

aprendizagens anteriores e identificação das dificuldades e evoluções dos alunos 

durante todo o ano letivo, a nível geral (turma) e específico (aluno), comparando os 

objetivos estabelecidos e atingidos ou não (balanço entre o diagnóstico, o prognóstico 

e os objetivos atingidos) – avaliação. 

Este documento irá ser constituído por um balanço da etapa anterior, no sentido 

de aferir e dar continuidade a estratégias e objetivos observados anteriormente, assim 

como reajustar prioridades e objetivos para os alunos. 
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2. Balanço da 3ª Etapa 

No planeamento da 3ª Etapa de ensino-aprendizagem foram previstas algumas 

decisões metodológicas e estratégias de atuação que serão neste capítulo analisadas 

relativamente à sua implementação e sucesso. Pretende-se assim fazer um balanço 

desta 3ª Etapa, para que seja possível desenvolver o plano da etapa seguinte. 

 

2.1. Decisões Metodológicas e Estratégias de Atuação 

Para além de uma reflexão sobre as decisões metodológicas do plano de 3ª 

Etapa, pretende-se neste subcapítulo também refletir sobre todas as que foram 

surgindo, tendo sido referidas nas autoscopias, no planeamento das unidades de 

ensino e nos respetivos balanços. 

 

 Objetivos 

Um dos objetivos que fora estabelecido decorrente das outras etapas foi uma 

definição real e que pudesse ser atingível dos objetivos a atingir pelos alunos. Este 

fator tem vindo a ser trabalhado de etapa para etapa, denotando-se já bastantes 

melhorias. Nesta 3ª Etapa já foi definida uma menor quantidade de objetivos, mas 

ainda assim considero que ainda possa ser feito um melhor trabalho, uma vez que 

também estes objetivos ainda não foram totalmente atingíveis pelos alunos. Considero 

que posso melhorar ainda mais, realizando um estudo mais aprofundado das 

capacidades dos alunos, de forma a planear objetivos que possam ser capazes de 

serem atingidos no final da etapa, e havendo assim um maior controlo da minha parte. 

 

 Diferenciação do ensino 

Pretendia-se para esta etapa a realização de uma diferenciação do ensino mais 

marcada e observável quer na aula como nos planos de aula. Considero que houve 

uma evolução neste sentido, uma vez que nesta 3ª Etapa já foram visíveis exercícios 

específicos apenas para alguns alunos e de forma planeada atempadamente, e não 

apenas no decorrer da aula, como acontecia anteriormente. 
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 Tempo por matéria/estação 

Um dos objetivos que tinha determinado para esta etapa era conseguir gerir as 

matérias pelo número de alunos, como por exemplo na estação de Salto em Altura, em 

que os tempos de espera eram muito demorados, apesar do número de alunos ser o 

mesmo para todas as estações. Através das conferências curriculares e da prática 

foram adquiridas nesta 3ª Etapa competências que permitiram planear e gerir as 

estações de uma forma mais prática. Por exemplo, nesta estação de Salto em Altura já 

houve uma preocupação de agrupar esta com outra estação, neste caso de condição 

física, e estas primeiramente iam trocando, sendo os tempos de espera reduzidos. 

Considero esta evolução bastante positiva para os alunos, aumentando assim o tempo 

de prática específica. 

 

 Transmissão de informação aos alunos 

Ao nível da gestão da informação a transmitir aos alunos considero uma melhor 

preparação da minha parte, havendo um planeamento atempado dos conteúdos e em 

que parte da aula os transmitir. Após os conteúdos transmitidos houve sempre uma 

preocupação para observar se estes estavam a ser adquiridos e consolidados pelos 

alunos, envolvendo todos os alunos nesta transmissão através de questionamento e 

também de revisão no final de algumas aulas. 

 

 Planeamento 

Neste tópico, destacam-se as evoluções ao nível da estrutura de planos de UE 

e, mais notório nos planos de aula, sendo que foi assegurada uma estrutura 

semelhante e de continuidade de aula para aula. Foi visível a ligação hierárquica entre 

os planos de UE e os planos de aula. 

Ao nível de estratégias a adotar na realização dos planos de aula, denota-se 

uma evolução, no sentido em que foram retiradas informações prescindíveis 

apresentadas nos planos de aula, e substituídas por informações relevantes, como por 

exemplo, a colocação das formas de rotação por estação, os objetivos específicos para 
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cada exercício apresentado, assim como uma maior descrição dos mesmos. No 

entanto, ainda são necessárias alterações, como o aparecimento nos planos de aula 

dos erros mais comuns em cada componente técnica das matérias abordadas, 

facilitando a leitura do plano por qualquer pessoa, mas também de forma a conduzir o 

meu foco na observação. Outras das melhorias que ainda podem ser realizadas dizem 

respeito a informações ao nível da avaliação sumativa e formativa. 

 

 Acompanhamento das matérias e feedbacks 

O meu acompanhamento às matérias tornou-se mais proveitoso, uma vez que 

considero que realizei uma melhor preparação dos objetivos que queria atingir com os 

alunos, logo uma observação mais centrada e um feedback mais orientado. Nesta 

etapa esteve mais presente o acompanhamento à distância, unindo assim estes dois 

tipos de acompanhamento, e percebendo em que momento intervir e onde acompanhar 

primeiramente. 

Uma estratégia adotada que foi continuada nesta etapa foi o ensino recíproco, 

em que atribuía a função a determinados alunos para comandar as estações, como por 

exemplo, na estação de treino de condição física. Esta estratégia permitiu-me ganhar 

autonomia para me focar noutras estações, e também permite aos alunos um 

envolvimento mais efetivo na aula, sentindo-se estes mais motivados para a prática. 

 

 Avaliação Formativa 

O controlo da pontualidade e assiduidade tem vindo a ser realizado desde o 1º 

Período, através de uma ficha de registo criada para esse efeito, e que se irá manter 

até ao final do ano letivo. 

Apesar de existir este controlo foi importante a perceção dos alunos do mesmo. 

A estratégia adotada foi a passagem da ficha de registo aos alunos, nos períodos de 

preleção inicial, em que os alunos verificam quantos atrasos já têm, assim como as 

faltas obtidas na disciplina, promovendo a consciencialização e responsabilização nos 

alunos dos seus atos. Esta estratégia tem-se revelado eficaz. 



      NEEF - ESFN 2011-2012  Plano 3ª Etapa 

Prof. Estagiária Cláudia Santos Página 7 

Para além desta ficha foram criadas mais duas fichas de registo, uma de 

comportamento e outra de participação na aula. Estas fichas revelaram-se muito 

positivas, uma vez que o propósito destas era aumentar o envolvimento dos alunos na 

aula e melhorar as suas aprendizagens, e tendo sido este objetivo conseguido. Os 

alunos passaram a participar mais ativamente na aula, oferecendo-se para a realização 

de tarefas pedidas, diminuindo assim também os comportamentos de indisciplina, uma 

vez que estes passaram a ter a consciência de que estes iriam ser contabilizados no 

final de cada aula, contando para a avaliação. 

Apesar desta evolução na avaliação formativa, planeio ainda melhorar e evoluir 

mais neste parâmetro, com a execução de fichas onde estarão presentes os objetivos 

que cada aluno deveria adquirir no final de cada UE, sendo os próprios alunos a 

preencherem estas sobre a sua perceção das próprias aprendizagens.  

 

2.2. Áreas de Extensão 

2.2.1. Atividades físicas e desportivas 

Nas tabelas que se seguem são apresentados os níveis que cada aluno atingiu 

na 2ª etapa (“2ªE”), os níveis atuais (3ª Etapa - “NA”), e uma última coluna com o 

prognóstico reajustado para o final da 4ª Etapa consoante o nível atual (“PF”). No final 

da tabela, estão identificados o número de alunos que se encontra atualmente em cada 

nível ou parte de nível (PI, I, PE, E, PA ou A).  

Posteriormente é realizada uma análise qualitativa da evolução dos alunos em 

cada matéria, dando especial ênfase aos alunos mais aptos assim como aos alunos 

com mais dificuldades. 

2.2.1.1. Jogos Desportivos Coletivos 
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De uma forma global, gostaria de salientar a constatação que faço através das 

aulas, da falta de empenho por parte de algumas alunas, destacando a aluna Jéssica, 

Catarina Pereira e Ana Salvado. 

 
 
 

Matérias Andebol Basquetebol Futebol Voleibol 

Níveis 2ªE NA PF 2ªE NA PF 2ªE NA PF 2ªE NA PF 

Ana Salvado PI PI I PI NI I PI PI I PI PI I 

Ana Abrantes PI PI I PI PI I I NI I PI PI I 

Ana Gomes PI PI I PI NI I PI NI I PI PI I 

André H. PE PE PE PE I I PA E E PI I PE 

André Costa E E E E PE PE PA - E PI PE PE 

Bruna PI PI I PI NI I PI NI I PI I I 

Catarina P. PI NI I PI PI I PI NI I PI PI I 

Catarina M. PI PI I PI PI I I PI I PI I I 

Diogo E PI I PI I I PA PE PE PI I I 

Guilherme PI I I PI PI I PA PE PE PI PE PE 

Inês R. PI NI I PI NI I PI NI I PI PI I 

Inês Coelho PI PI I PI PI I PI PI I PI PE PE 

Jéssica PI NI I PI NI I PI NI I PI PI I 

João Baião E E E PE PE PE PA E E PI PE PE 

João Canário PI PI I PI PI I PA PE PE PI - I 

João H. E E E E PE PE PA E PE PI PE PE 

José Santos PI NI I PI NI I PI NI I PI PI I 

José Valente PI PI I PI PI I PA E E PI I I 

Mariana PI NI I PI NI I PI NI I PI PI I 

Patricia PI - I PI NI I - - I PI PI I 

Pedro E I I E I I PA PI I PI PI I 

Samuel PE I I PI NI I - - I PI PI I 

Sérgio PE I I PE I I I PI I PI PI I 

Tiago Leitão PE PI I PI PI I PI PI I PI PI I 

Tiago Carimo PI NI I PI NI I - NI I PI PI I 

Victor Costa E PE PE PE PE PE PA PE PE PI I PE 

T
O

T
A

IS
 

NI 0 6 0 0 10 0 0 9 0 0 0 0 

PI 16 10 0 19 8 0 10 6 0 26 13 0 

I 0 4 21 0 4 22 3 0 17 0 6 19 

PE 4 2 2 4 4 4 0 4 5 0 5 7 

E 6 3 3 3 0 0 0 4 4 0 0 0 

PA 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabela 1 - Balanço e prognóstico das aprendizagens 
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Andebol 

Face a esta matéria, de acordo com o nível de capacidade dos alunos foram 

realizados exercícios de aprendizagem e consolidação de ações técnicas de base 

(passe, remate em apoio e em suspensão), que permitiam desenvolver um nível básico 

de jogo, em situações de superioridade numérica. Outro dos objetivos planeados para 

alguns grupos passou pela aprendizagem do espaço de jogo, dando um exemplo 

prático, deparei-me com alunas que não sabiam que apenas o guarda-redes podia 

estar no espaço dentro da linha de 6 metros e que estas para defenderem só poderiam 

estar para lá desta linha.  

Considero e destaco evoluções em todos os alunos, destacando principalmente 

as evoluções de alunas que não sabiam realizar o passe nem o remate. Após esta 

constatação para os exercícios prescritos foram colocadas restrições aos exercícios, 

como por exemplo, para estas alunas aprenderem estes gestos técnicos, restringi o 

passe, podendo ser este apenas passe picado e quanto ao remate foram colocados 

arcos na baliza para que o remate fosse dirigido para o solo, de forma a armarem o 

braço atrás. Estas estratégias resultaram da melhor forma, proporcionando melhorias 

evidentes. 

Como podemos observar na tabela anterior, os níveis dos alunos apenas foram 

mantidos ou decresceram, à exceção do Guilherme. Considero que este facto se deve 

a um maior tempo de prática na minha observação decorrente da lecionação das aulas, 

adquirindo ao longo de todo o processo de formação melhores competências. Penso 

que através da experiência e de exercícios que me permitiram realizar uma observação 

mais real e concreta, consegui perceber que os níveis de alguns alunos atribuídos na 

segunda etapa não estavam corretos, sendo nesta terceira etapa já identificados os 

níveis reias dos alunos. 

Comparando assim os níveis da 2ª etapa com os da 3ª etapa, considero ter 

havido uma evolução favorável de todos os alunos, apesar de alguns alunos terem 

descido o nível, sendo esta descida já explicada. 
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Basquetebol 

A matéria de Basquetebol foi lecionada de acordo com o planeamento de 

exercícios mais analíticos, mas também por situações de jogo reduzido, como por 

exemplo 2+1. Os exercícios destinados a um treino mais técnico centraram-se nas 

necessidades diagnosticadas dos alunos, como na aprendizagem e consolidação do 

lançamento na passada, gesto este fundamental para a finalização e concretização do 

objetivo do jogo. As situações de jogo reduzido tinham o objetivo de estes 

consolidarem o seu posicionamento no espaço de jogo, uma vez que em alguns grupos 

ainda foram detetados os designados jogos nuvem.  

Dos 10 níveis não introdutórios identificados, apenas 3 destes são de rapazes: 

Tiago Carimo, Samuel e José Santos. Tenho consciência de que o aluno Samuel Inglês 

não se encontra neste nível, mas este aluno nas aulas não demonstra as suas 

capacidades, estando este sempre distraído e desatento às tarefas, daí o seu nível ter 

baixado, uma vez que não realizou nenhum dos exercícios propostos. Os outros dois 

alunos estão realmente no nível identificado. Estes têm capacidades motoras reduzidas 

em todas as matérias, não sendo o Basquetebol nenhuma exceção. Já foram 

realizadas estratégias para estes alunos, como por exemplo, o seu enquadramento em 

grupos com um nível mais elevado, de forma a potenciar as suas aprendizagens, mas 

até agora sem sucesso.  

Apesar de ter um grande número de alunos no nível não introdutório considero 

que estes irão evoluir, uma vez que alguns destes alunos só realizam os exercícios 

mais corretamente numa presença mais sentida por eles, tendo estas capacidades 

motoras suficientes para subirem de nível. 

 

Futebol 

Para esta 3ª etapa foi dada continuidade à primazia pelo desenvolvimento 

técnico, uma vez que existem muitas lacunas nesta modalidade, principalmente nas 

raparigas.  

Os exercícios incidiram na organização a pares para os alunos mais fracos, mas 

também em jogo reduzido com superioridade numérica incidindo já na direcionalidade 
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do passe, na observação da colocação dos colegas de equipa no espaço e na 

desmarcação e exercícios de jogo reduzido para os alunos já com capacidades 

motoras mais avançadas incidindo mais numa ocupação racional do espaço, uma vez 

que estes ainda apresentam algumas lacunas neste aspeto. 

Considero que já se observam melhorias principalmente nas alunas do sexo 

feminino, no entanto ainda há um longo caminho ainda para percorrer. Destaco o 

empenhamento das alunas Inês Coelho e Catarina Moita nesta matéria, sendo que 

estas têm a consciência de que podem melhorar e esforçam-se por isso. O aluno João 

Henriques destaca-se não só no empenhamento das suas aprendizagens mas também 

no empenhamento que coloca na ajuda aos seus colegas, solicitado pelo professor 

inicialmente essa função, já não sendo agora necessário dizer-lhe o objetivo que 

pretendo para ele na ajuda aos colegas. 

Também nesta matéria se verificam os ajustamentos dos níveis na turma, devido 

ao fator já referido da experiência pessoal que fui adquirindo ao longo das etapas. 

 

Voleibol 

A matéria de Voleibol é a matéria dos jogos desportivos coletivos mais prioritária 

da turma em geral.  

O Voleibol é de todas as matérias dos jogos desportivos coletivos a que se 

verifica maiores evoluções de todos os elementos da turma. Esta foi a matéria mais 

lecionada, sendo esta a mais prioritária, e onde houve um maior empenhamento de 

toda a turma. Foi realizado nesta matéria pela primeira vez a diferenciação de ensino e 

a formação de grupos homogéneos. Estes grupos inicialmente eram heterogéneos, 

sendo a formação destes propositada, colocando alunos mais fracos com alunos mais 

fortes de forma a criar nos alunos mais fortes a necessidade de evoluírem mas também 

de ajudar a turma a evoluir, e aos alunos mais fracos observarem a oportunidade que 

estavam a ter de aprenderem e evoluírem com alunos que os ajudavam a se tornarem 

melhores. 

Os exercícios inicialmente eram mais analíticos, passando depois a situações de 

exercício reduzido 1+1 realizando o passe, objetivando que estes teriam de conseguir 

dar continuidade ao jogo, estabelecendo assim um número de passes, que inicialmente 
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não eram conseguidos pelos alunos. Atualmente os alunos conseguem atingir este 

objetivo, assim como ultrapassá-lo. Para os alunos mais fortes foi introduzido 

primeiramente o 2+2, sendo que estes já se encontram a realizar jogo reduzido 3x3, 

cujo objetivo destes é a realização do número máximo de passes entre equipa mas 

também o gesto técnico correta em determinadas situações (passe ou manchete). 

Através desta descrição percebemos a evolução de todos os alunos, destacando 

a evolução dos alunos João Baião, Inês Coelho, André Costa e Catarina Moita. 
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2.2.1.2. Ginástica 

 

Ginástica 
Relativamente à ginástica de solo, destaco o facto de apenas ter, neste 

momento, um aluno no nível não introdutório, sendo que este ainda não executa o 

rolamento à frente assim como nenhum dos outros elementos do nível introdutório. 

Matérias Solo Mini-Trampolim Plinto Acrobática 

Níveis 2ªE NA PF 2ªE NA PF 2ªE NA PF 2ªE NA PF 

Ana Salvado - I I I I I I I I - PI I 

Ana Abrantes PE E E I PE E I I I - PI I 

Ana Gomes I I I PI I I PI PI I - PI I 

André H. PE PE E I PE E I A A - E E 

André Costa - - I I I I I PI I - - I 

Bruna - I I I PI I I PI I - E E 

Catarina P. I I I I I I I I I - PI I 

Catarina M. PI I I I PI I I PI I - PI I 

Diogo I I I - PI I - PI I - I I 

Guilherme PE PE E - PI I - I I - E E 

Inês R. I I I I PI I I PI I - I I 

Inês Coelho PE E E PE PE E PE I I - E E 

Jéssica PI I I - PI I - PI I - PI I 

João Baião PE PE E I PE E I A A - E E 

João Canário I I I I PE E I A A - I I 

João H. PE E E I PE E I E A - E E 

José Santos PI NI I PI PI I PI PI I - PI I 

José Valente I I I I I I I I I - E E 

Mariana PE E E I PE E I PI I - E E 

Patricia I I I - PI I - PI I - PI I 

Pedro PI PI I I PI I I PI I - I I 

Samuel PI - I I NI I I - I - - I 

Sérgio PI I I PI PI I PI I I - PI I 

Tiago Leitão PI I I I PI I I A A - I I 

Tiago Carimo PI PI I PI PI I PI PI I - NI I 

Victor Costa PE PE E I PE E I A A - E E 

T
O

T
A

IS
 

NI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 

PI 8 0 0 4 12 0 4 12 0 - 9 0 

I 7 13 18 17 5 18 17 7 20 - 5 17 

PE 8 4 0 1 8 0 1 0 0 - 0 0 

E 0 4 8 0 0 0 0 1 0 - 9 9 

PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 5 6 - 0 0 
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Destaco pela positiva o empenho e a evolução dos alunos em geral nesta 

disciplina. As alunas Catarina Moita, Inês Coelho, Jéssica e Mariana demonstraram o 

interesse em evoluir, conseguindo estas alunas obter neste momento níveis completos 

(I e E). Sendo esta uma disciplina onde as alunas Mariana e Jéssica conseguem obter 

melhores resultados, houve uma preocupação da minha parte em motivá-las para a 

sua prática e para aumentarem ainda mais as suas capacidades motoras, de forma a 

potencializar ainda mais as suas aprendizagens. 

Para todas as disciplinas da Ginástica é realizado um planeamento por trabalho 

em estações. Na ginástica de solo já consegui ter uma melhor perceção e discriminar 

no planeamento mas também por vezes no momento, objetivos para cada um dos 

alunos, devido a um conhecimento mais aprofundado das suas capacidades e das 

suas características pessoais.  

Também destaco a evolução do aluno Pedro Monteiro, sendo que este apesar 

de manter o mesmo nível, já consegue realizar o rolamento à retaguarda, o que até 

então não conseguia, muito devido à perseverança do professor e dos colegas, e não 

tanto à sua vontade de aprender. Apesar deste fator mais negativo considero que este 

ainda pode melhorar mais se se empenhar mais nas tarefas. 

No que diz respeito à ginástica de aparelhos, verificou-se uma grande evolução 

por parte de alguns alunos, sendo esta beneficiada pelo trabalho em grupos 

homogéneos (André Henriques, João Henriques, João Baião, João Canário, Tiago 

leitão e Victor Costa). Inicialmente, destacando o plinto, os objetivos propostos para 

todos os alunos prendiam-se com exercícios apenas de nível introdutório, sendo que 

após observar estes alunos apercebi-me de que alguns destes alunos poderiam atingir 

o nível elementar ou até o nível avançado. Assim, coloquei um desafio a estes alunos 

de tentarem realizar o salto que define o nível elementar e avançado, deparando-me 

com o sucesso dos mesmos na sua realização, passando todos estes alunos já 

mencionados para o nível avançado à exceção do aluno João Henriques que evolui 

para nível elementar. Considero que a observação é uma das capacidades mais 

importantes do professor, uma vez que sem esta estes alunos iriam apenas continuar a 

trabalhar para o nível introdutório. 
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A ginástica acrobática apresenta resultados muito positivos, uma vez que 

apenas se encontra um aluno em nível não introdutório, sendo que o objetivo para o 

grupo ao qual pertence este aluno fosse alcançar o nível introdutório. Nesta disciplina 

foi planeado para o grupo mais forte os elementos de nível elementar, sendo estes 

bem-sucedidos nos mesmos. Considero que ainda existem bastantes melhorias a 

serem realizadas a nível mais técnico, mas no geral, considero que a turma tem 

bastante potencial nesta matéria. 
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2.2.1.3. Dança e Atletismo 
 

 
 
Dança 

Na Dança houve uma evolução muito grande de alguns alunos, como é o caso 

do aluno José Valente. Nesta etapa foi abordado o “Regadinho”, e em que quase todos 

Matérias Dança Barreiras Salto em Altura Estafeta 

Níveis 2ªE NA PF 2ªE NA PF 2ªE NA PF 2ªE NA PF 

Ana Salvado PI PI I NI PI I PI PI I NI I I 

Ana Abrantes PI PE PE NI I I PI I I PI NI I 

Ana Gomes PI I I NI NI I PI PI I NI NI I 

André H. PI PE PE I PE E PE PE PE PE I PE 

André Costa PI I I I E E PI I I NI - I 

Bruna PI PE PE I PI I PI PI I NI NI I 

Catarina P. PI I I NI PI I PI I I NI NI I 

Catarina M. PI PE PE NI PI I PI PI I NI I I 

Diogo PI I I PI PI I PI PI I NI I I 

Guilherme NI PE PE - E E PI I I NI PI I 

Inês R. PI PI I NI PI I PI PI I NI PI I 

Inês Coelho PI PE PE NI E E PI I I NI PI I 

Jéssica PI I I NI NI I PI NI I NI NI I 

João Baião - PE PE PE PE E PE PE PE I PE PE 

João Canário PI PI I NI PI I I PE PE NI NI I 

João H. - PE PE PI I I E PE PE NI I PE 

José Santos PI NI I NI NI I PI PI I NI NI I 

José Valente NI PE PE NI PI I PI I I NI PI I 

Mariana - I I NI E E PI I I NI NI I 

Patricia PI I I - - I NI NI I NI PI I 

Pedro NI NI I NI NI I PI PI I NI NI I 

Samuel - - I PE PI I NI I I NI NI I 

Sérgio PI PI I NI I I NI PI I NI NI I 

Tiago Leitão PI PI I NI NI I PI I I NI PI I 

Tiago Carimo NI NI I NI NI I PI NI I NI NI I 

Victor Costa PI PE PE NI PE PE I I I NI I I 

T
O

T
A

IS
 

NI 4 3 0 17 6 0 3 3 0 23 12 0 

PI 18 5 0 2 9 0 18 9 0 1 6 0 

I 0 7 16 3 3 19 2 10 22 1 6 23 

PE 0 10 10 2 3 1 2 4 4 1 1 3 

E 0 0 0 0 4 6 1 0 0 0 0 0 

PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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os alunos conseguiram adquirir níveis mais elevados, à exceção de ainda três alunos 

que continuam no nível não introdutório.  

A melhoria deste aluno mais concretamente, mas também de outros alunos, 

deveu-se ao facto de os consciencializar para esta matéria. Sendo uma turma 

composta por alunos com idades entre os 13-15 anos, estes ainda têm uma postura 

defensiva face à prática desta matéria, principalmente os rapazes. A formação de 

grupos homogéneos foi um fator fulcral para estas melhorias, sendo que à medida que 

ia lecionando esta matéria fui realizando ajustes, mudança de alguns alunos para 

outros grupos com alunos mais fortes para observar se ocorriam mudanças nos alunos 

mais fracos. E assim foi, o aluno José Valente ao se encontrar num grupo mais forte foi 

motivado pelos colegas do mesmo grupo e conseguiu evoluir rapidamente. 

De uma forma global são as raparigas que obtém um melhor desempenho nesta 

matéria. Para a última etapa perspetiva-se a abordagem de danças de cariz mais 

individualizante, como por exemplo, o “Staying Alive”. 

 

Barreiras 

Na corrida de barreiras, considero que a explicação mais pormenorizada 

recorrendo a constantes demonstrações e feedbacks contribuiu para a observação e 

melhor compreensão dos alunos da técnica para a realização da corrida de barreiras. O 

resultado foi bastante visível, passando a ter apenas 6 alunos em nível não introdutório 

dos 17 que se encontravam neste nível.  

Na última etapa irei continuar o trabalho desenvolvido até ao momento, incidindo 

na transposição rasante da barreira. 

 

Salto em Altura 

No salto em altura foi dado continuidade ao trabalho até então realizado, mas 

com uma maior preocupação na técnica de tesoura. Apesar de quase todos os alunos 

conseguirem realizar esta técnica ainda existem pequenas falhas técnicas, como a 

corrida de balanço em curva e ao nível da perna de impulsão. 

Apesar destes aspetos já se encontram no nível introdutório completo 10 alunos 

em comparação com a etapa anterior que apenas 2 alunos se encontravam no mesmo. 
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Foi já também introduzida nesta etapa o fator competitivo, de forma a motivar os 

alunos e na superação de desafios, tendo sempre em consideração os objetivos 

propostos, parando também esta fase de competição para correções técnicas. 

 

Corrida de Estafeta 

Nesta etapa foi realizada uma melhor instrução, mais aprofundada dos 

conteúdos a abordar nesta matéria, o que facilitou a sua abordagem e os melhores 

resultados obtidos até então. Ainda assim, considero que a turma ainda se encontra 

num nível muito baixo, uma vez que não perspetivei que neste momento ainda tivesse 

alunos no nível não introdutório, sendo quase metade da turma estar neste nível. 

 Vou continuar a insistir com os alunos nos aspetos técnicos e não tanto em 

termos de motivação, uma vez que os alunos nesta disciplina se sentem bastante 

motivados para a sua prática. Como a abordagem a esta disciplina é em forma de 

exercício competitivo, penso que os alunos no decorrer do exercício se esquecem de 

ter em conta a transmissão correta do testemunho utilizando as técnicas abordadas, 

ascendente e descendente. 
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2.2.1.4. Badminton, Patinagem e Bitoque Rugby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Badminton 

A matéria de Badminton não foi alvo de avaliação no 1º período, mas apesar de 

este facto a turma obteve consideráveis aprendizagens. Todos os alunos à exceção do 

aluno João Canário já realizam o serviço de forma sistemática. As dificuldades mais 

Matérias Badminton Patinagem Bitoque Rugby 

Níveis 2ªE NA PF 2ªE NA PF 2ªE NA PF 

Ana Salvado - I I NI - I - PI I 

Ana Abrantes - PI I NI NI I - PI I 

Ana Gomes - PI I NI NI I - PI I 

André H. - I I PI PI I - I I 

André Costa - I I - - I - I I 

Bruna - I I PI - I - PI I 

Catarina P. - PI I NI NI I - PI I 

Catarina M. - PI I NI NI I - PI I 

Diogo - - I NI - I - PI I 

Guilherme - I I NI PI I - PI I 

Inês R. - PI I NI - I - NI I 

Inês Coelho - PI I PI - I - I I 

Jéssica - PI I NI - I - NI I 

João Baião - PE PE PI - I - I I 

João Canário - NI I NI NI I - PI I 

João H. - I I PI PI I - I I 

José Santos - PI I NI - I - NI I 

José Valente - I I NI NI I - PI I 

Mariana - PI I PI - I - PI I 

Patricia - PI I NI NI I - - I 

Pedro - I I NI - I - PI I 

Samuel - - I NI - I - - I 

Sérgio - I I NI NI I - I I 

Tiago Leitão - I I E - E - PI I 

Tiago Carimo - PI I NI - I - NI I 

Victor Costa - PI I PI - I - - I 

T
O

T
A

IS
 

NI - 1 0 12 8 0 - 4 0 

PI - 12 0 7 3 0 - 13 0 

I - 10 25 0 0 25 - 6 26 

PE - 1 1 0 0 0 - 0 0 

E - 0 0 1 0 1 - 0 0 

PA - 0 0 0 0 0 - 0 0 

A - 0 0 0 0 0 - 0 0 
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notadas pela turma nesta matéria foram na realização do serviço comprido. Alguns 

alunos ainda demoraram a adaptar-se à raquete, mas neste momento apenas o aluno 

João Canário se encontra no nível não introdutório. Verifica-se também em alguns 

casos a sua evolução nas aprendizagens devido ao facto de terem começado a 

participar no desporto escolar de Badminton, havendo assim uma conjugação entre as 

aulas de educação física com os núcleos de desporto escolar, denotando-se diferenças 

bastante notáveis.  

 

Patinagem 

 Considero esta matéria a que foi alvo de uma lecionação mais deficiente, uma 

vez que esta está muito condicionada devido ao espaço da sua lecionação ser apenas 

no exterior, e em que está diretamente influenciada pelas condições meteorológicas. 

Devido a estas condições, neste 2º período, apenas foi avaliado um grupo, sendo que 

os outros não foram assim alvo de avaliação recentemente. Para além deste aspeto o 

tempo para a sua prática é muito escasso, o que se revela também na evolução das 

aprendizagens dos alunos. Perspetivo que mais de metade da turma ainda se encontre 

entre os níveis não introdutórios e partes de introdutório.  

 Considero que a turma pode evoluir muito no próximo período através de um 

planeamento mais cuidado e mais aprofundado de forma aos alunos terem um maior 

tempo de prática especifica e motivando-se assim para a prática desta matéria, uma 

vez que no período anterior a maior parte dos exercícios consistiram na realização de 

exercícios de base para adaptação aos patins. 

 
 

2.2.2. Aptidão Física 

À semelhança do que foi representado nas atividades físicas e desportivas, de 

seguida apresenta-se um quadro-resumo dos resultados dos testes feitos aquando da 

avaliação do 1º período letivo (“1ºP”) e o resultado dos testes feitos para a avaliação 

final do 2º período (“2ºP”).  

Relembro que esta área de extensão é avaliada através de resultados que são 

convertidos numa escala de 0% a 100%. 
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Na tabela, com preenchimento verde destacam-se os alunos que estão na 

positiva (acima de 10 valores) e a vermelho os que estão abaixo da classificação 

mínima (10). A amarelo encontram-se os valores que apesar de positivos, representam 

uma descida ou manutenção da nota do final do 2º período em relação ao final do 1º 

período letivo. 

 Resistência F. Média F. Superior Coordenação Flexibilidade Velocidade  

Nomes 1ºP 2º P 1ºP 2º P 1ºP 2º P 1ºP 2º P 1ºP 2º P 1ºP 2º P Média 

Ana Salvado 75 95 100 100 90 80 15 55 40 45 80 85 76,7 

Ana 
Abrantes 

95 95 100 100 85 80 35 60 42,5 42,5 100 100 79,6 

Ana Gomes 70 75 100 100 80 65 30 70 52,5 45 10 30 64,2 

André Costa 100 90 100 100 100 100 100 95 55 57,5 45 70 85,4 

André M 
Costa 

70 70 100 100 
10 55 5 15 37,5 22,5 40 40 50,4 

Bruna Silva 65 85 100 100 90 70 25 25 27,5 42,5 55 60 63,8 

Catarina 
Pereira 

55 70 100 100 
75 75 25 70 45 62,5 55 60 72,9 

Catarina 
Moita 

75 75 100 100 
90 90 60 70 52,5 57,5 25 20 68,8 

Diogo 
Carvalho 

60 70 100 100 
100 75 95 80 65 85 50 60 78,3 

Guilherme 
Heitor 

70 80 100 
100 

100 80 85 75 60 75 35 45 75,8 

Inês 
Ramalhete 

50 50 100 
100 

60 75 30 80 52,5 62,5 25 10 62,9 

Inês Coelho 95 100 100 100 100 100 75 100 77,5 85 80 95 96,7 

Jéssica 
Carvalho 

13 75 80 85 70 80 5 20 52,5 42,5 10 35 56,3 

João Baião 75 60 100 100 75 85 5 55 65 70 45 25 65,8 

João 
Canário 

30 45 100 
100 

100 100 5 85 80 72,5 40 35 72,9 

João 
Henriques 

85 100 100 
100 

100 100 100 100 65 87,5 80 70 92,9 

José Santos 15 20 75 100 50 60 15 25 47,5 52,5 15 15 45,4 

José Valente 65 40 100 100 100 90 70 85 57,5 82,5 50 20 69,6 

Mariana 
Ferreira 

70 70 100 
100 

90 90 10 25 87,5 90 70 90 77,5 

Patrícia 
Balbino 

60 85 85 90 60 80 5 25 35 50 10 10 56,7 

Pedro 
Monteiro 

45 20 70 80 25 45 5 70 92,5 67,5 40 20 50,4 

Samuel 
Inglês 

55 60 100 30 5 40 5 55 52,5 55 30 50 41,3 

Sérgio 
Figueiredo 

65 65 100 100 60 85 45 85 85 82,5 30 45 77,1 

Tiago Leitão 95 95 100 100 60 100 25 85 85 72,5 35 45 82,9 

Tiago 
Carimo 

60 30 45 60 60 20 15 25 75 72,5 15 15 37,1 

Victor Costa 100 100 100 100 50 100 30 45 100 100 65 70 85,8 
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2.2.3. Conhecimentos 

A calendarização prevista para a lecionação dos conteúdos não foi cumprida na 

totalidade. No entanto, a avaliação sumativa desta área não foi descurada tendo sido 

entregue atempadamente documentos de apoio para os alunos, como também foi 

realizada em todas as aulas revisões dos conteúdos abordados. 

O momento de avaliação sumativa decorreu, então sob a forma de teste escrito 

no final do 2º período.  

Os resultados do teste escrito são apresentados na tabela seguinte: 

Tabela 2 - Resultados do teste escrito 2º Período 

Alunos 
Resultados 

Teste 
Conhecimentos 

Alunos 
Resultados 

Teste 
Conhecimentos 

Ana Salvado 62,3 João Canário 45,75 

Ana Abrantes 64,8 João Henriques 87,5 

Ana Gomes 55 José Santos 30 

André Costa 74 José Valente 57,5 

André M Costa 65 Mariana Ferreira 39 

Bruna Silva 75,15 Patrícia Balbino 59,4 

Catarina Pereira 54 Pedro Monteiro 47,5 

Catarina Moita 68,9 Samuel Inglês 40 

Diogo Carvalho 53,3 Sérgio Figueiredo 45,8 

Guilherme Heitor 78,9 Tiago Leitão 55,8 

Inês Ramalhete 68,9 Tiago Carimo 24,8 

Inês Coelho 80 Victor Costa 57,5 

Jéssica Carvalho 31,5   

João Baião 54,8   

Média – 56,81 

 Como verificamos a média da turma é de 56,81%. Apenas 5 alunos têm nota 

negativa no teste, sendo algumas das positivas muito baixas. 

 O desenvolvimento da área dos conhecimentos comportou bastantes melhorias, 

uma vez que foram transmitidos os conteúdos de uma forma sistemática, assim como 

houve continuadamente revisão dos conteúdos dados. Dando um exemplo positivo, na 

realização do apoio facial invertido, quando fui ajudar uma aluna a realizar o mesmo, 

deparei-me com o desconhecimento dessa mesma aluna da nomenclatura das pernas, 

sendo que prontamente planeei abordar/rever novamente esses conteúdos na aula 
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seguinte para esclarecer essa dúvida, sendo que poderiam mais alunos não se 

recordarem, e assim aconteceu. 

 

2.3. Avaliação 

2.3.1. Avaliação Formativa 

Quanto à avaliação formativa, esta foi alvo de algumas mudanças positivas, mas 

nesta etapa pretende-se uma avaliação ainda mais efetiva. Para além da ficha já criada 

respeitante à pontualidade e assiduidade dos alunos, foram criadas mais duas fichas 

respeitantes ao comportamento dos alunos e quanto à sua participação durante as 

aulas. Estas revelaram-se importantes, sendo que estas constituem elementos de 

avaliação e são divulgadas e preenchidas pelos próprios, motivando-os e fazendo com 

que estes percebam que o professor está atento a todos os fatores no espaço de aula. 

 

2.3.2. Avaliação Sumativa 

Os dados recolhidos durante o período de Avaliação Sumativa serviram o 

propósito de complementar e reajustar alguns dados recolhidos durante o período de 

Avaliação Inicial. Esta decisão foi tomada pelo núcleo de estágio devido à proximidade 

dos períodos mencionados, uma vez que não haveria tempo de prática que permitisse 

desenvolver e consolidar aprendizagens significativas em todas as modalidades físicas 

e desportivas, dada a condicionante do sistema de rotação dos espaços. Daí apenas 

se repetirem integralmente as avaliações relativas às capacidades físicas, uma vez que 

estas são literalmente possíveis de serem melhoradas e trabalhadas em todas as 

aulas, ao contrário das modalidades físicas e desportivas que estão dependentes dos 

recursos físicos e materiais disponíveis em cada espaço de lecionação. 

No caso da aptidão física foram aplicados os testes do Fitnessgram e os testes 

previstos no Plano Curricular de Educação Física. 

 Quanto à área dos conhecimentos foi construído um teste pelos elementos do 

NEEF visando a avaliação dos conteúdos abordados durante o 1 e 2º períodos. 
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3. Redefinição de prioridades 

Realizado o balanço da 3ª etapa é necessário redefinir as prioridades 

estabelecidas. Assim, o quadro seguinte apresenta a priorização das matérias para 

esta última etapa: 

 

Prioridades Matérias 
PNEF 
Nível    

Pontuação 
Diagnóstico Diferenças 

1 Patinagem E 2 0,21 1,79 

2 Voleibol PE 2,5 0,77 1,73 

3 Dança PE 2,5 0,94 1,56 

4 Basquetebol E 2 0,54 1,46 

5 Futebol E 2 0,65 1,35 

6 Atletismo PE 1,5 

Estafeta -0,40  1,1 
Barreiras -0,77  0,73 
Salto Altura -

0,79 
0,71 

7 Minitrampolim E 2 0,88 1,12 

8 
Ginástica de 

Solo 
E 2 1,04 0,96 

9 Plinto E 2 1,15 0,85 

12 Bitoque Rugby I 1 0,48 0,52 

10 Badminton I 1 0,67 0,33 

11 Andebol I 1 0,69 0,31 

 

Face a este quadro referente à redefinição das prioridades, e tendo em conta as 

prioridades estabelecidas na 2ª Etapa, podemos contemplar algumas alterações que 

ocorreram após a introdução dos novos dados dos alunos, nesta 2ª Etapa. Optei por 

colocar a matéria de patinagem no 1º lugar, mas tendo a plena noção de que esta já é 

prioritária devido ao espaço. As alterações mais notadas que analiso através da 

comparação da redefinição das prioridades nestas 2 etapas são que o Andebol passou 

a ser a matéria dos jogos desportivos coletivos menos prioritária, encontrando-se no 

último lugar do quadro. Todas as matérias à exceção da Ginástica de Solo, Futebol e 

as disciplinas de Atletismo diminuíram a diferença percentual para o objetivo 

estabelecido no PNEF.  
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O Voleibol continua a ser a matéria mais prioritária dos jogos desportivos 

coletivos, pelo que irei continuar a incidir mais nesta matéria. 

 

As capacidades físicas também foram analisadas, relativamente à sua 

prioridade, tendo em conta os resultados obtidos na avaliação sumativa do 2º período. 

Para o efeito, serão tidas em conta as médias de cada capacidade expressas em %. 

 
 

Prioridades Capacidade Física 
AS (2ºP) 

♂ 

AS (2ºP)  

♀ 

Média 
Turma 
(1º P) 

Média 
Turma  
(2º P) 

1 Velocidade 37,7 54,1 46,1 45,9 

2 Coordenação 65,3 54,5 33,5 59,9 

3 Flexibilidade 70,3 56,8 58,9 63,6 

4 Resistência 67,7 79,6 66,9 73,6 

5 Força Superior 75,7 80,5 73,2 78,1 

6 Força Média 91,3 97,7 95,2 94,5 

 
 

Quanto à definição de prioridades para a 3ª etapa, uma das alterações é a 

substituição da capacidade da coordenação como prioritária pela capacidade da 

velocidade. A coordenação apresentava uma média da turma de 33,5% (média 

negativa) aumentando assim para 59,9% (média positiva), enquanto a velocidade 

apresentava 46,1% diminuindo para 45,9%, tornando-se esta a matéria prioritária, 

como podemos analisar no quadro anterior.  

Destaca-se ainda melhorias ao nível da média da turma nas capacidades físicas: 

força superior, resistência e flexibilidade. Considero que estas melhorias advêm da 

aplicação de uma estratégia por mim utilizada, a transmissão aos alunos dos critérios 

de êxito para os testes de condição física, comunicando ainda a minha espectativa face 

à obtenção de dados mais superiores aos critérios de êxito.  
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4. Estruturação da 4ª Etapa 

Esta 4ª Etapa engloba as aulas entre 16 de janeiro a 23 de março de 2012 e irá 

ser dividida em 5 Unidades de Ensino, da 11ª à 15ª Unidade de Ensino, perfazendo no 

total 27 aulas. As Unidades de Ensino balizam-se pelas seguintes datas:  

 11ªUE – de 10/04 a 20/04 e engloba 6 aulas (espaço 4);  

 12ªUE – de 23/04 a 4/05 e engloba 5 aulas (espaço 1); 

 13ªUE – de 7/05 a 18/05 e engloba 6 aulas (espaço 3); 

 14ªUE – de 21/05 a 01/06 e engloba 6 aulas (espaço 2); 

 15ªUE – de 4/06 a 15/06 e engloba 4 aulas (espaço 4). 

 

4.1. Decisões Metodológicas 

Esta 4ª Etapa seguirá as orientações estruturais e metodológicas já definidas no 

PAT. Porém, de acordo com as conclusões retiradas do balanço da 3ª Etapa algumas 

sofrerão reajustes. 

 Formação de grupos 

A formação de grupos pretenderá alcançar uma maior diferenciação e 

individualização do ensino. Como tal, esta visará seguir a formação de grupos 

homogéneos e, em consequência, heterogéneos entre si. Sempre que possível, estes 

grupos irão trabalhar em conjunto para objetivos diferenciados, de acordo com o seu 

nível de aprendizagem. Em algumas matérias, como é o caso do Futebol, foi formado 

um grupo heterogéneo, uma vez que as raparigas apresentam muitas dificuldades 

nesta matéria, e assim pretendo com a formação deste grupo que estas evoluam com 

alunos com um nível mais avançado. 
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 Diferenciação do Ensino 

Nesta etapa pretende-se a continuação da especificidade dos objetivos 

consoante o nível dos alunos. A diferenciação, nesta etapa, será mais marcada e isso 

será objeto de melhoria quer nas UE quer nos próprios planos de aula. 

 

 Determinação mais discriminativa dos objetivos 

Nesta etapa, apesar das melhorias já visíveis no estabelecimento dos objetivos, 

pretendo nesta última etapa realizar o planeamento de objetivos que possam ser 

atingíveis, analisando as aprendizagens dos alunos como também o seu ritmo de 

aprendizagem.  

 

 Planeamento alternativo 

Uma das estratégias a continuar a aplicar é a realização de um planeamento 

alternativo, quando nos encontrarmos nos espaços 1 e 4, dado que devido às 

condições meteorológicas, se estivermos no espaço 4 temos de trocar para o espaço 1, 

logo, estando no espaço 1 temos de pressupor que é possível que o nosso espaço 

tenha de ser reajustado pelos mesmos motivos. 

 

 Condução da aula 

Um dos fatores que irei estar com mais atenção é o meu posicionamento face 

aos alunos, durante os exercícios, com especial cuidado para o espaço 4, uma vez em 

que este espaço comtempla alguns comportamentos de desvio, e por ser o espaço 

maior onde temos aula. Irei realizar um acompanhamento efetivo nas estações, assim 

como um acompanhamento à distância. 

 

 
 Condição Física 

O treino da condição física será planeado, tendo em conta o fim do ano letivo, 

uma vez que esta etapa é coincidente com o fim do 3º Período, em que nas últimas UE 

o treino irá ser mais intensivo, de forma, a elevar a condição física dos alunos para que 
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as perdas, no período de interrupção, não sejam tão notadas no inicio do próximo ano 

letivo. 

 

 Conhecimentos 

Quanto aos conhecimentos, seguir-se-á a calendarização proposta no PAT, isto 

é, irá dar-se continuidade e aprofundamento dos temas já abordados nas etapas 

anteriores. 

 

4.2. Objetivos gerais 

A 4ª Etapa tem como objetivos gerais: 

 Revisão e consolidação das aprendizagens anteriores, tendo em vista a 

obtenção do nível seguinte em determinadas matérias; 

 Identificar as dificuldades e evoluções dos alunos durante todo o ano letivo, a 

nível geral (turma) e específico (aluno), comparando o objetivos estabelecidos e 

atingidos ou não (balanço entre o diagnóstico, o prognóstico e os objetivos atingidos) – 

avaliação; 

 Retirar o máximo de informações sumativas acerca do desempenho dos alunos 

de forma a complementar/confirmar as informações já retiradas em unidades de ensino 

anteriores. 

 

4.3. Calendarização 

Com base nas decisões metodológicas, nas estratégias de atuação e na 

(re)definição de prioridades é possível sintetizar temporalmente a 4ª etapa – 

desenvolvimento e consolidação. 

 

 

 



      NEEF - ESFN 2011-2012  Plano 3ª Etapa 

Prof. Estagiária Cláudia Santos Página 29 

Tabela 3 - Calendarização da 4ª Etapa 

4 ª Etapa 

UE 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 

Duração 10/04 a 20/04 23/04 a 4/05 7/05 a 18/05 21/5 a 1/06 4/6 a 15/06 

Nº Aulas 6 5 6 6 4 

Espaço 4 1 3 2 4 

Matérias 

Patinagem 
Futebol 
Andebol 
Barreiras 
Estafeta 

Voleibol* 
(1G); 

Badminton* 
Andebol* 
Bitoque 

Rugby* (1G) 

Dança*; 
Ginásticas 

(Solo*, 
Aparelhos* e 
Acrobática*) 

Basquetebol*; 
Voleibol* (2G);  

Salto em 
Altura* 
Bitoque 

Rugby* (2G) 

Patinagem* 
Futebol* 
Andebol 

Barreiras* 
Estafeta* 

Aptidão Física 

Todas as capacidades físicas (avaliação na 15ª UE) 
A capacidade da coordenação, sendo a 2ª capacidade física mais prioritária e 
que não está limitada quanto ao espaço, irá ser treinada em todas as unidades 

de ensino, à exceção da 11ª e 15ª UE (espaço 4) 

Conhecimentos Descritos no capítulo dos conhecimentos 

 

*Avaliação sumativa 
* (1G) e (2G) – apenas um grupo a ser avaliado 
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5. Objetivos a atingir 

4.1. Atividades Físicas e desportivas 

 

De uma forma global, alguns dos objetivos propostos para a 3ª Etapa estavam 

desenquadrados, ou seja, eram algo ambiciosos dados as características/nível da 

turma e a etapa em questão. 

Nesta altura posso verificar que grande parte dos alunos ainda não conseguiu 

atingir todos os objetivos a que eu lhes propus, o que a esta altura me parece natural 

uma vez que as aulas de Educação Física são diminutas existindo pouco tempo para 

dedicar a cada matéria. Por esta razão os objetivos que não foram atingidos na etapa 

anterior passaram para esta etapa. 

3.4.1.1. Jogos Desportivos Coletivos 

 4.1.1.1. Futebol 
 
Nível Introdutório Elementar 

Alunos Restantes alunos 
André H., André C., Diogo, Guilherme, 
Baião, Canário, João H., José Valente, 
Victor 

O
b

je
ti

v
o

s
 E

s
p

e
c
íf

ic
o

s
 

Em situação de jogo reduzido (3x3, 4x4) o 
aluno deve: 
No ataque: 
 Receber a bola, controlando-a e 
enquadrando-se ofensivamente; 
 Passar a bola, direcionando-a para o 

colega;  
 Rematar; 
 Desmarcar-se; 
 

Na Defesa: 
Realizar defesa individual 

 

Em situação de jogo reduzido ou exercício 
critério o aluno deve: 
No ataque: 
 Criar linhas de passe em direção à 
baliza ou de apoio 
  Aclarar o espaço de penetração ou de 
desmarcação 
  
Na defesa: 
 Marcar o seu atacante dificultando a 
ação ofensiva 
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4.1.1.2. Basquetebol 
 
Nível Introdutório Elementar 

Alunos Restantes alunos 
André H., André C., Baião, João H., 
Victor 

O
b

je
ti

v
o

s
 E

s
p

e
c
íf

ic
o

s
 Em situação de jogo reduzido ou 

exercício critério o aluno deve: 
No ataque: 
 Cria linhas de passe 
 Passe de peito e picado 
 Drible de progressão 
 Drible de proteção 
 Lançamento parado 
Na defesa: 
Defesa individual 

Em situação de jogo reduzido ou 
exercício critério, o aluno deve: 
No ataque: 
  Passar e cortar na direção do cesto 
  Lançar na passada  

Na defesa:  
  Enquadrar-se defensivamente 
(entre a bola e o cesto) 

 Participa no ressalto 

 
 
 

4.1.1.3. Voleibol 
 
Nível Introdutório Elementar 

Alunos Restantes alunos 
André H., André C., Guilherme, Inês C., 
Baião, João H., Victor 

O
b

je
ti

v
o

s
 

E
s

p
e

c
íf

ic
o

s
 

Em situação de jogo ou exercício 
critério o aluno deve: 
  Servir por baixo 
  Passar 
  Manchete 
  Dar continuidade ao jogo 

Em situação de jogo ou exercício critério, 
o aluno deve: 
  Servir por cima 
  Receber para o passador 
  Passar para finalização 
  Finalizar com passe colocado 
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4.1.1.4. Andebol 
 
Nível Introdutório Elementar 

Alunos Restantes alunos 
André H., André C., Baião, João H., 
Victor 

O
b

je
ti

v
o

s
 E

s
p

e
c
íf

ic
o

s
 Em situação de jogo reduzido ou 

exercício critério, o aluno deve: 
No ataque: 
 Ocupar racionalmente o espaço; 

Na defesa: 
Marcar individual/ (deslocamentos 
frontais, laterais e de recuo). 

Em situação de jogo reduzido ou 
exercício critério, o aluno deve: 
No ataque: 
  Ultrapassar adversário direto 
(fintas) 
Na defesa: 
  Dificultar a progressão em drible, o 
passe ou o remate 
Marcar individual/ (deslocamentos 
frontais, laterais e de recuo) 

 
 

4.1.2. Ginástica 

4.1.2.1. Ginástica de Aparelhos – Minitrampolim 
 
Nível  Introdutório Elementar 

Alunos Restantes alunos 
Ana A., André H., Inês C., Baião, 
Canário, João H., Mariana, Victor Costa 

O
b

je
ti

v
o

s
 

E
s

p
e

c
íf

ic
o

s
 O aluno realiza: 

 Salto em extensão 
  Salto engrupado 
  ½ Pirueta 

O aluno realiza: 
 Salto de carpa de pernas afastadas 
  Pirueta 
  ¾ de Mortal engrupado 

 

4.1.2.2. Ginástica de Aparelhos – Plinto 
 
Nível Introdutório Elementar Avançado 

Alunos Restantes alunos --------------------------- 
André H., Baião, Canário, 
João H., Tiago L., Victor 

O
b

je
ti
v
o

s
 

E
s
p

e
c
íf

ic
o

s
 

(Plinto longitudinal) 
O aluno realiza: 
 Salto de coelho 
 Cambalhota 

 Realiza uma das 
opções: 

- Salto ao eixo (Plinto 
longitudinal) 
- Salto entre mãos (Plinto 
transversal) 

 Realiza uma das opções 
- Salto ao eixo (Plinto 
transversal) 
- Salto entre mãos (Plinto 
longitudinal) 
- Queda facial (Plinto 
transversal) 
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4.1.2.3. Ginástica de Solo 
 

Nível Introdutório Elementar Avançado 

Alunos Restantes alunos 
Ana A., André H., Guilherme, Inês 
C., Baião, João H., Mariana, Victor 

-------------------- 

O
b

je
ti

v
o

s
 E

s
p

e
c
íf

ic
o

s
 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 engrupada 

 ½ Pirueta 
 Avião 

 Roda 
 Pino de braços com ajuda 
 Cambalhota atrás pernas 

afastadas 
 Pirueta  
 Ponte (partindo da posição de 

decúbito dorsal) 

 Cambalhota à 
frente com 
pernas 
afastadas 

 Rodada 

 

4.1.2.4. Ginástica Acrobática 
 

Nível Introdutório Elementar 

Alunos Restantes alunos 
André H., Bruna, Guilherme, Inês C., 
Baião, João H., José V., Mariana, Victor  

O
b

je
ti

v
o

s
 

E
s

p
e

c
íf

ic
o

s
  Realiza os seguintes elementos: 

- Elemento 1 ou 2 

+ 

- Elemento 3 

 Realiza um dos seguintes elementos: 

- Elemento 4 

+ 

- Elemento 5 
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4.1.3. Atletismo 

4.1.3.1. Salto em altura 
 

Nível Introdutório Elementar 

Alunos Restantes alunos André H., Baião, Canário, João H. 

O
b

je
ti

v
o

s
 E

s
p

e
c
íf

ic
o

s
  Corrida de balanço (6 passos) 

  Chamada a 1 pé (+ afastado da 

fasquia) 

  Impulsão ativa 

  Elevação energética da perna livre e 

dos braços 

  Transposição com pernas em 

extensão 

  Receção em equilíbrio 

 

 Últimos passos em curva 

  Impulsão ativa 

  Transposição com o corpo ligeiramente 

arqueado 

  Elevação energética da perna livre 

 

 
 

4.1.3.2. Corrida de barreiras 
 

Nível Introdutório Elementar 

Alunos Restantes alunos 
André H., André C., Guilherme, Inês C., 

Baião, Mariana, Victor 

O
b

je
ti

v
o

s
 E

s
p

e
c
íf

ic
o

s
 

Corrida com obstáculos 50m (partida de pé) 

 Acelera até à 1ª barreira; 
 Transposição rasante;  
 Corrida entre barreiras sem 
desaceleração. 

 Acelera até à 1ª barreira; 
 Transposição rasante;  
 Receção equilibrada sem quebras de 
ritmo;  
 Corrida entre barreiras sem 
desaceleração. 
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4.1.4. Corrida de estafeta 
 

Nível Introdutório Elementar 

Alunos Restantes alunos André H., Baião, João H. 

O
b

je
ti

v
o

s
 

E
s

p
e

c
íf

ic
o

s
  Entrega sem desacelerar 

  Recebe o testemunho em 

movimento 

 

 Entrega sem desacelerar 

 Recebe o testemunho em movimento 

 Passa / Recebe numa zona de 

transmissão 

 
 

4.1.5. Dança 
 

Nível Introdutório Elementar 

Alunos Restantes alunos 
Ana A., André H., Bruna, Catarina M., 
Guilherme, Inês C., Baião, João H., José V., 
Victor 

O
b

je
ti

v
o

s
 

E
s

p
e

c
íf

ic
o

s
  Erva Cidreira 

-passo de passeio 
 Staying Alive 

 

4.1.6. Patinagem 
 

Nível Introdutório Elementar 

Alunos Restantes alunos Tiago L. 

O
b

je
ti

v
o

s
 

E
s

p
e

c
íf

ic
o

s
 O aluno realiza: 

 Posição base; 
 Equilíbrio bipedal; 
 Puxada à frente; 
 Deslize à frente; 
 Travar com o travão do patim. 

O aluno realiza: 
 Equilíbrio unipedal; 
 Puxada à retaguarda; 
 Deslize à retaguarda; 
 Curva; 
 Travagem em “T”. 
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4.1.7. Bitoque Rugby 
 

Nível Introdutório 

Alunos Todos os alunos 

O
b

je
ti

v
o

s
 

E
s

p
e

c
íf

ic
o

s
 O aluno em situação de exercício: 

 Controla a bola nas mãos 

 Corre com a bola 

 Finta com a bola 

 Marca ensaio 

 Passa e recebe a bola 

 
 

4.1.8. Badminton 
 

Nível Introdutório Elementar 

Alunos Restantes alunos Baião 

O
b

je
ti

v
o

s
 

E
s

p
e

c
íf

ic
o

s
 O aluno coopera com o colega (a 

cerca de 6m) realizando: 
- Serviço; 
- Clear; 
- Lob; 
- Colocação do volante no colega; 
- Desloca-se para o volante. 

Em jogo de singulares, o aluno realiza: 
 Serviço curto e comprido; 
 Amortie de direita e de esquerda; 
 Antecipa a chegada do volante. 

 
 
 

4.2. Aptidão Física 

O objetivo principal desta área de extensão é garantir que todos os alunos 

obtenham uma média positiva no conjunto dos seis testes da bateria utilizada na 

escola. As prioridades de intervenção da turma são a coordenação e a velocidade. 

Para o desenvolvimento da coordenação serão introduzidos exercícios com recurso a 

diversos materiais, como a escada e corda. Para a velocidade devem ser realizados 

vários exercícios de reação simples e complexa bem como a sua prática através da 

disciplina de estafeta. 
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Com o objetivo de diferenciar o treino da condição física, o NEEF irá elaborar 

uma ficha de registo individual onde se encontrarão sistematizados os resultados nos 

testes referentes às diferentes capacidades físicas, bem como a prescrição desejável 

para cada aluno, de forma a melhorar a sua prestação. 

 

4.3. Conhecimentos 

A área dos conhecimentos irá ser desenvolvida com base na realização de um 

trabalho de grupo, de forma a promover um maior envolvimento do aluno na sua 

própria aprendizagem, cujo tema trata os benefícios da prática de atividade física. 

Este trabalho irá ser realizado conforme a seguinte estrutura: 

-Índice 

-Introdução 

-Quais os benefícios da prática da atividade física na saúde em geral? 

-O que é Obesidade? 

-Que medidas podem ser tomadas/praticadas para prevenir a obesidade? 

-Quais os benefícios da atividade física no combate à obesidade? 

-Conclusão  

-Bibliografia 

 

Paralelamente a estes temas, como mencionado no PAT, continuar-se-á a 

abordar o tema das regras de cada modalidade. 

Assim, pretende-se que no final da etapa o aluno: 

a) Identifique nas matérias a abordar as principais regras da modalidade, os 

objetivos do jogo e as funções das principais ações técnico-táticas; 

b) Identifique os passos básicos das danças a abordar: Erva Cidreira e Staying 

alive; 
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c) Conhece a nomenclatura das técnicas elementares da patinagem e as 

destrezas; 

d) Identifica a nomenclatura das destrezas gímnicas (exercícios e fases dos saltos) 

e as ajudas a realizar; 

e) Conhece as fases das corridas nas disciplinas do Atletismo (barreiras, estafetas 

e salto em altura) e algumas das regras regulamentares. 
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5. Avaliação 

5.1. Avaliação Formativa  

Nesta etapa pretendo criar um sistema que permita indicar aos alunos quais os 

objetivos a trabalhar em cada UE. Para isso serão implementadas algumas estratégias: 

 Comunicação oral dos objetivos propostos para cada grupo de alunos durante 

as aulas da UE.  

 Enviar via e-mail, a distribuição dos alunos pelos 3 níveis de desempenho, 

permitindo assim que os alunos saibam precisamente o nível em que se 

encontram e quais os objetivos que preenchem cada nível. 

 Utilização de fichas de registo nalgumas UE, visando criar um processo de 

autoavaliação das capacidades do aluno. Esta estratégia terá também benefício 

no processo ensino-aprendizagem pelo facto dos alunos serem obrigados a 

refletir sobre o seu próprio desempenho. 

 

5.2. Avaliação Sumativa 

A Avaliação Sumativa será aplicada de acordo com o modelo aferido em 

NEEF/FN. Desta forma, pretende-se possibilitar uma maior coerência e equidade na 

atribuição de notas, não só dentro da própria turma, como também com as turmas dos 

meus colegas de estágio. 

O modelo refere-se à percentagem de 20% definida pelo Grupo de Educação 

Física, que pretende classificar as atitudes e o comportamento dos alunos nas aulas de 

Educação Física. Esses 20% serão avaliados da seguinte forma, numa escala de 0% a 

100%: 

25%  Assiduidade 

25%  Pontualidade 

25%  Realização da aula (FM) 

25% Relação com os colegas e Professora 

100%  Atitudes 
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Serão efetuados registos e apontamentos sobre todos os alunos nas fichas de 

registo da pontualidade, comportamento e participação na aula. 

Para efeitos de avaliação da área da aptidão física, serão realizados os 

seguintes testes, previstos no Projeto Curricular de Educação Física da Escola 

Secundária Fernando Namora: 

I. Flexibilidade – Senta e alcança 

II. Velocidade – 40 m 

III. Força Superior – Extensões de braços 

IV. Força Média – Abdominais (“Curl up”) 

V. Coordenação – Saltos à corda 

VI. Resistência – Vaivém 

 

A avaliação da área dos conhecimentos irá ser efetuada através da análise do 

trabalho escrito realizado pelo grupo. 

O tema que irá ser apontado aos alunos para a realização do trabalho de grupo 

será sobre os benefícios da prática de atividade física. 

Nesta área a classificação será atribuída através da média das notas obtidas nos 

outros dois momentos de avaliação. 

 


