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1 CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

- Introdução 

 

O Projeto Curricular de Educação Física (PCEF) do Agrupamento de Escolas da Portela 

e Moscavide, constitui-se como referência fundamental para a orientação e organização 

do trabalho de conjunto dos professores e de cada um em particular à escala plurianual e 

anual. 

 

Constam deste projeto decisões sobre a composição do currículo dos alunos no quadro 

das orientações programáticas em vigor, incluindo opções sobre as atividades de 

enriquecimento curricular, considerando as características gerais da população escolar 

(escolas de onde proveem, currículos anteriores, etc.), as características dos recursos e o 

seu plano de desenvolvimento, as possibilidades e limitações de professores e o seu 

plano de formação. 

 

As atividades físicas de enriquecimento curricular, nomeadamente as do Plano Anual 

de Atividades (PAA) e do Desporto Escolar (DE), organizam-se e desenvolvem-se no 

quadro do PCEF e decisões plurianuais consequentes, aprovadas como uma 

componente explícita da qualificação das práticas e benefícios educacionais, no Projeto 

Educativo da Escola (PEE), no Projeto Curricular da Escola (PCE) e nos Projetos 

Curriculares de Turma (PCT). 

 

A avaliação inicial é um processo decisivo pois, para além de permitir a cada 

professor orientar e organizar o seu trabalho na turma, possibilita aos professores 

assumirem compromissos coletivos, aferindo decisões anteriormente tomadas quanto às 

orientações curriculares, adequando o nível de objetivos e/ou procedendo a alterações 

ou reajustes na composição curricular à escala anual e/ou plurianual, caso considerem 

necessário. 
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Estas decisões de orientação e compromisso curricular são facilitadas se os professores 

de cada ano de escolaridade se reunirem para confrontarem as informações recolhidas 

na avaliação inicial. A esta reunião e ao conjunto de decisões aí assumidas, bem como a 

outras reuniões em diferentes momentos do ano com propósitos semelhantes 

chamaremos conferência curricular. 

 

Considerando as orientações estratégicas do grupo de Educação Física (EF), o professor 

deverá desenhar em traços gerais o plano de trabalho com a turma, cuja 

operacionalização ocorrerá posteriormente e de forma adequada a cada turma, 

baseando-se nas conclusões da avaliação inicial e nas opções que daí advêm. 

 

O contributo da EF no processo educativo global de doze anos de ensino expressa-se 

nas “competências específicas”, cujo conteúdo está explicitado nos objetivos de ciclo 

(plurianuais, para cada Domínio e no seu conjunto, ou «comuns a todas as Domínios») e 

nos objetivos de ano, que especificam os resultados esperados dos processos 

formativos aplicados pelos professores nos (diferentes) Domínios e respetivas matérias.  

 

O trabalho do professor deve ser orientado pela qualidade da participação do aluno na 

atividade educativa, para que esta tenha uma repercussão positiva, profunda e 

duradoura. Os objetivos da EF baseiam-se na participação dos alunos definida por 

quatro princípios fundamentais:  

 

1. A garantia de atividade física corretamente motivada, qualitativamente adequada e em 

quantidade suficiente 

2. A promoção da autonomia, pela atribuição, reconhecimento e exigência de 

responsabilidades efetivas aos alunos.  

3. A valorização da criatividade, pela promoção e aceitação da iniciativa dos alunos,  

4. A orientação da sociabilidade no sentido de uma cooperação efetiva entre os alunos. 
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- Diferenciação da Educação Física nos vários Ciclos de Ensino 

 

- Caracterização sumária do Grupo de Educação Física 

 

- Objetivos Gerais/Metas do PCD 

- Parcerias 

- Apoio ao 1º Ciclo 

- Apoio a alunos 

- Calendarização anual do trabalho de grupo 

 

 

O trabalho do departamento organiza-se segundo o diagrama apresentado a seguir. 

Tabela 1. Calendarização anual 

Setembro Outubro Novembro Dezembro 

 

      

 

Janeiro Fevereiro Março Abril 

 

     

 

Maio Junho Julho Agosto 
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Legenda: 

 

 Reuniões preparatórias  Avaliação Inicial 

 Conferências Curriculares (Anexo II)  Desenvolvimento do Plano de 

Turma 

 Avaliação do Projeto Curricular  Férias 
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Plano Anual de Turma (orientações gerais) 

Tabela 2. Plano anual de turma 

Etapas MÊS 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA CARACTERÍSTICAS 

1
ª 

E
ta

p
a
 

P
ro

g
n

ó
s

ti
c

o
 SETEMBRO 

Reuniões de preparação do ano 
Planeamentos 

1ª Etapa – prognóstico - Avaliação inicial 

1º Período 
 
3/4 Semanas de Avaliação 
Inicial  
(Rotação semanal) 
2 Semanas em cada espaço 
 
1 Semana de avaliação 
cruzada incluindo os TCF e a 
aula de autoavaliação 

OUTUBRO Avaliação inicial 1ª Rotação 1ª Rotação 2ª Rotação 

2
ª 

E
ta

p
a
 

P
ro

g
re

s
s

ã
o

 

NOVEMBRO 2ª Rotação 3ª Rotação 3ª Rotação 4ª Rotação 

DEZEMBRO 4ª Rotação 
Avaliação cruzada 
Torneios 
Autoavaliação 

Férias do Natal 

JANEIRO 5ª Rotação 6ª Rotação 
2º Período 
 
2 Semanas em cada espaço 
(1x) 
 
2 Semanas de avaliação 
cruzada e a aula de 
autoavaliação 

3
ª 

E
ta

p
a
 

P
ro

g
re

s
s

ã
o

 

FEVEREIRO 7ª Rotação 8ª Rotação 

MARÇO 
Avaliação cruzada 
Torneios 
Autoavaliação 

Férias da Páscoa 

ABRIL 9ª Rotação 10ª Rotação 11ª Rotação 12ª Rotação 
3º Período 
 
 1 Semana em cada espaço; 2x 
para 5º, 6º, 7º, 8º e 10º anos e 
2x-1 para 9º, 11º e 12º anos 
 
Avaliação cruzada 4

ª 
E

ta
p
a
 

P
ro

d
u

to
 MAIO 13ª Rotação 

Prova de Aferição: 
9º Ano e 12º Ano 

14ª Rotação 15ª Rotação 

JUNHO 16ª Rotação Avaliação cruzada 
Torneios e 
autoavaliação 

Férias 

 
JULHO Férias Férias 

 

Observação: Anexo III, inventários de material. Anexo IV, mapa anual de rotação pelos espaços (Roulement). 
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- Plano Anual de Atividades  

Anexo anualmente ao projeto (Anexo IVf) 

- Plano Plurianual 

Tabela 3. Composição Curricular - do 1º ao 12º ano (Domínio das Atividades Físicas) 

1º CICLO MATÉRIAS 2º CICLO 3º CICLO SECUNDÁRIO 

1º e 2º ANO 3º e 4º ANO Nucleares 5ºANO 6ºANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 10º ANO 11º ANO* 12º ANO* 

Jogos 

(I) 

 

Perícias e 

Manipulaçõe

s 

 

Deslocamen

tos e 

Equilíbrios 

 

Jogos 

(I) 

 

Perícias e 

Manipulaçõe

s 

 

Deslocamen

tos e 

Equilíbrios 

 

Futebol PI I PE E PA PA A A 

Basquetebol PI PI PI I / PE PE PE/A A A 

Voleibol PI PI PI I/PE PE PE/A A A 

Andebol  PI PI I/PE E PE/A A A 

Ginástica 

Aparelhos 
PI PI/I I PE E E/PA PA A 

Ginástica de 

Solo 
PI I I PE E E/PA PA A 

Atletismo PI PI I I/PE E E/PA PA A 

Badminton PI PI PI/I I/PE E E PA A 

Luta/Judo PI PI PI/I I/PE E    
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Atividades 

Rítmicas 

Expressivas 

(I) 

Atividades 

Rítmicas 

Expressivas 

 (I) 

 

Ginástica 

Patinagem PI PI PI/I I/PE E    

Dança PI PI I I PE E E/PA A 

Alternativas Matérias Alternativas 

Ginástica 

Acrobática 
  PI I PE E PA A 

Orientação   PI I PE    

Corfebol   PI I PE E PA A 

Râguebi   PI I PE E A A 

Basebol/Softeb

ol 
  PI I PE E PA A 

Escalada   PI I PE E/PA PA A 

Legenda: I (Introdução) – E (Elementar) – A (Avançado) – P (Parte do nível) 

As matérias nucleares constituem-se como as matérias obrigatórias para os diferentes anos letivos. As matérias alternativas visam 

complementar as nucleares e adicionar competências aos alunos, nas Domínios em que o professor considere necessário. 

* Opções para o 11º e 12º ano – os alunos escolhem 6 matérias de acordo com os critérios definidos nos critérios de avaliação. As 6 

matérias mais escolhidas pelos alunos serão as lecionadas em cada turma. 
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- Protocolo de avaliação (inicial) 

 

A Avaliação Inicial (AI) deverá ser efetuada no início do ano letivo e tem como principal 

objetivo diagnosticar/prognosticar as competências dos alunos, para a elaboração do 

Plano Anual de Turma.  

 

Se houver um processo de acompanhamento constante, relativamente aos progressos ou 

retrocessos dos alunos, então temos a Avaliação Formativa (AF).  

 

Na realização da Avaliação Sumativa (AS) é fundamental ter em consideração a turma 

e o contexto em que estamos inseridos. O grande objetivo da avaliação sumativa é 

atribuir uma classificação, a mais justa e correta possível, procurando eliminar a 

subjetividade inerente à própria avaliação.  

 

Portanto, a AS deve ser o culminar de todo o processo avaliativo a que os alunos são 

sujeitos. 

 

Neste sentido, elaboraram-se protocolos (Anexo Ia e Ib) que possibilitem ao professor 

uma avaliação uniforme e coerente dos alunos independentemente do tipo de avaliação.  

 

Para cada matéria existem exercícios diferentes para enquadrar os alunos nos diversos 

níveis considerados no PCEF. Assim, o aluno será enquadrado no nível 

correspondente ao último exercício que efetua com êxito e, para tal, é necessário 

que este realize corretamente os indicadores mínimos do exercício.  
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2 CAPÍTULO II – CURRICULO DE ED. FÍSICA: ESPECÍFICAÇÃO DAS 

DOMÍNIOS E MATÉRIAS 

Uma vez concluído o processo de avaliação inicial e a respetiva conferência curricular, 

cabe a cada professor elaborar o plano para a sua turma de acordo com o plano anual e 

plurianual do Departamento de EF e Desporto. Estes, devem ser permanentemente 

avaliados no sentido de se fazerem as reformulações necessárias tendo por base o 

desenvolvimento dos alunos em cada ano e em cada ciclo, as condições estruturais da 

escola e o plano de formação dos professores. 

 

- Domínios de avaliação em Educação Física 

 

Consideram-se assim 3 Domínios de Avaliação em Educação Física Escolar: 

 

- Atividades Físicas (matérias) 

- Aptidão Física 

- Conhecimentos 

 

De seguida especificamos cada Domínio de Avaliação  
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- DOMÍNIO DAS ACTIVIDADES FÍSICAS (Matérias) 

O Plano Plurianual do Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide é construído 

tendo por base os programas de educação física, as características dos alunos e do meio 

envolvente, as grandes metas a atingir a curto/médio prazo e ainda as características dos 

docentes do grupo. Definiremos à partida objetivos de carácter mais geral comuns a 

grupos de atividades que deverão ser encarados como fundamentais na aprendizagem 

dos alunos:  

Tabela 4. Objetivos gerais 

Perícias e 
Manipulação 

Realizar ações motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo uma estrutura 
rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as qualidades da 
ação própria ao efeito pretendido de movimentação do aparelho. 

Deslocamentos e 
equilíbrios 

Realizar ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, segundo 
uma estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de movimentos, coordenando a 
sua ação para aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela situação. 

Ginástica 
Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em 
aparelhos, encadeando e ou combinando as ações com fluidez e harmonia de 
movimento. 

Jogos 

Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na 
prestação, às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, 
realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade 
e correção de movimentos. 

Patinagem 
Patinar com equilíbrio e segurança, ajustando as suas ações para orientar o seu 
deslocamento com intencionalidade e oportunidade na realização de percursos variados 
(dependente dos recursos materiais). 

Atividades 
Rítmicas 
Expressivas 

Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à 
expressão de motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo 
com a estrutura rítmica e melodia de composições musicais. 

Jogos Desportivos 
Coletivos 

1.Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe dirigem, 
e aceitando as opções e falhas dos seus colegas. 
2. Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais e trata com igual 
cordialidade e respeito os companheiros e adversários, evitando ações que ponham em 
risco a sua integridade física, mesmo que isso implique desvantagem no jogo. 

Ginástica (LUTA) 
PNEF – 
COMBATE PG. 
106 

Coopera com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a melhoria das 
suas prestações, garantindo condições de segurança pessoal e dos companheiros, e 
colabora na arrumação, preparação e preservação do material. 

Atletismo e 
Patinagem 

Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões que favoreçam a 
melhoria das suas ações, cumprindo as regras de segurança, bem como na 
preparação, arrumação e preservação do material. 

Dança 

1.Coopera com os companheiros, incentiva e apoia a sua participação na atividade, 
apresentando sugestões de aperfeiçoamento da execução das habilidades e de novas 
possibilidades de movimentação, e considerando por seu lado, as iniciativas que lhe 
são dirigidas. 
2. Analisa a sua ação e a dos companheiros, nos diferentes tipos de situação, 
apreciando as qualidades e características do movimento, como fonte de inspiração, 
utilizando eventualmente essa apreciação para as suas iniciativas pessoais. 

Jogos Tradicionais 

1.Conhece o contexto sócio histórico da prática de jogos tradicionais característicos da 
região, selecionados pelo professor ou apresentados por grupos da turma 
2. Coopera com os companheiros na prática de jogos tradicionais regionais, de acordo 
com as regras específicas e padrões técnicos característicos. 

Orientação 
Coopera com os companheiros, de forma a contribuir para o êxito na realização de 
percursos de orientação, respeitando as regras estabelecidas de participação, de 
segurança e de preservação do equilíbrio ecológico. 
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- Desenvolvimento Plurianual das Atividades Físicas 

- Futebol 

NÍVEIS E OBJECTIVOS 

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR:  
Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos jogos desportivos coletivos, realizando com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras não só como 
jogador mas também como árbitro 

Nível 
I 

Em situação de jogo 4x4: Verificar se o aluno se desmarca oportunamente para receber a bola; se executa a receção orientada, 
dando continuidade aos “quandos”; Passe (“quando” tem colega desmarcado); remate (“quando” enquadrado com a baliza); ou 
condução de bola (“quando” não tem oposição). 

Nível 
E 

Em situação de jogo 4x4: Deve cumprir todos os aspetos já mencionados no nível introdutório, garantindo profundidade ao ataque, 
na condução de bola executa as capacidades técnicas de finta e mudanças de direção, e após perca de bola assume atitude 
defensiva, executando marcação; Enquadra-se como GR para impedir o golo. 
Desmarca-se oferecendo linhas de passe; Assume atitude defensiva quando a sua equipa perde a posse de bola; Desmarca-se 
utilizando fintas e mudanças de direção; Enquadra-se como GR para impedir o golo; Passa a um companheiro desmarcado. 

Nível 
A 

Em situação de jogo 5x5: Penetra, fintando ou driblando para finalizar ou passar; Passa a um companheiro em desmarcação, 
utilizando passes altos ou rasteiros; Realiza as dobras quando os companheiros são ultrapassados; Fecha as linhas de passe mais 
ofensivas; Pressiona o jogador com bola/faz contenção.  
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CONTEÚDOS POR ANOS 

5º Ano 

Alternância ataque / defesa, ocupação equilibrada do 

espaço de jogo Condução de bola 

Passe / receção e remate 

6º Ano 

Marcação / desmarcação - abrir linhas de passe 

Condução de bola, linear e com obstáculos 

Passe / receção: utilizar parte interna e parte externa do pé 

Remate 

 7º Ano Passe, receção, condução e remate 10º Ano Interceção, desarme, pressão, dobras e contenção 

8º Ano 
Marcação, desmarcação, atitude defensiva, 

enquadramento como GR 
11º Ano 

Apoio à posse de bola, situações de superioridade, 

marcação HxH  

9º Ano Finta, drible, penetração, passes altos 12º Ano Combinações táticas, desmarcação de rutura e de apoio 
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- Basquetebol 

 

NÍVEIS E OBJECTIVOS 

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR:  

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos jogos desportivos coletivos, realizando com oportunidade e correção as 

ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras não só como 

jogador mas também como árbitro 

Nível 

I 

Em situação de exercício: Passe (picado e de peito); Drible de progressão; Lançamento em apoio; Desmarcação.  

Em situação de jogo 3x3: Lança parado de curta distância; Passa a um companheiro que garanta linha de passe mais ofensiva; 

Dribla para abrir linha de passe; Desmarca-se oportunamente oferecendo linhas de passe ofensivas 

Nível 

E 

Em situação de exercício: Posição Básica Defensiva; Lançamento na passada; Ressalto; Drible de proteção; Passe com as duas 

mãos por cima da cabeça; Passe e corte; Passe de ombro; Aclaramento; Posição de tripla ameaça; Definição de pé eixo; Drible de 

progressão com mudança de direção pela frente; Enquadramento defensivo;  

Em situação de jogo 3x3: Lança na passada e em apoio de curta distância; Desmarca-se criando linhas de passe ofensivas, 

mantendo uma ocupação equilibrada do espaço; Participa no ressalto ofensivo e defensivo; Logo que perde a posse de bola 

assume uma atitude defensiva; Dificulta o drible o passe e o lançamento; Aclara em corte para o cesto; Ao entrar em posse de 

bola enquadra-se ofensivamente numa atitude de tripla ameaça; Oferece linha de primeiro passe; Desmarca-se ocupando 

racionalmente o campo de jogo; Dificulta a abertura de linhas de passe 
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Nível 

A 

Em situação de exercício: Lançamento em suspensão;  

Em situação de jogo 5x5: Oferece bloqueios diretos/indiretos aos companheiros; Recupera o enquadramento defensivo; Corta 

para o cesto para abrir linha de passe; Dribla em progressão preferencialmente pelo corredor central; Liberta-se do defensor 

utilizando fintas e drible para finalizar ou passar a bola; Passa, desmarcando-se de seguida e se não receber a bola repõe o 

equilíbrio ofensivo; Opta pela forma mais rápida de progressão passando rapidamente ou driblando rapidamente pelo corredor 

central; Desenquadra o seu adversário direto para finalizar, penetrar em drible ou passar; Explora situações de 3x2 e de 2x1; Ataca 

em 5 aberto; Dá um tempo de ajuda impedindo ou dificultando as ações ofensivas do adversário, recuperando de seguida a defesa 

do seu jogador, se o companheiro é ultrapassado pelo jogador da sua responsabilidade 

 

 

CONTEÚDOS POR ANO 

5º 

Ano 

Passe / receção e Lançamento; 

Lançamento: de frente e lateralmente; Condução de 

bola Alternância defesa / ataque; Ocupação 

equilibrada do espaço  

6º Ano 

Drible: linear; com obstáculos e alternância das mãos 

Passe / receção: com avanço e recuo (proteção da bola) 

Passe: peito e picado; Lançamento: parado; de fora do garrafão  

Marcação / desmarcação; Abrir linhas de passe; 

 

7º 

Ano 

Passe picado/peito; Receção;  

Drible de progressão; Lançamento em apoio; 

Desmarcação 

10º Ano 

Lançamento na passada dos dois lados; Enquadramento 

defensivo; Oferece linha de 1º passe; Desmarca-se ocupando 

racionalmente o espaço de jogo; Dificulta a abertura de linhas de 
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passe;  

8º 

Ano 

Posição básica defensiva; Lançamento na passada; 

Ressaltos; Drible de proteção; Passe com as duas 

mãos por cima da cabeça; Passe e corte 

11º Ano 

Bloqueios diretos/indiretos; Liberta-se com fintas e dribles; Dribla 

pelo corredor central; Desmarca-se e se não recebe repõe o 

equilíbrio ofensivo; Opta pela forma mais rápida de progressão; 

Desenquadra o adversário direto; Explora situações de 3x2 e 2x1 

9º 

Ano 

Passe e corte; Passe de ombro; Aclaramento; 

Posição de tripla ameaça; Definição pé eixo 
12º Ano 

Ataque em 5 aberto; Dá um tempo e impede as ações ofensivas 

do adversário, recuperando de seguida a defesa 
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- Voleibol 

 

NÍVEIS E OBJECTIVOS 

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR:  

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos jogos desportivos coletivos, realizando com oportunidade e correção as 

ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras não só como 

jogador mas também como árbitro 

Nível 

I 

Em situação de jogo: 2+2:  

Conhece as regras: objetivo do jogo; início e recomeço; dois toques, transporte, violação da linha divisória, rotação ao serviço, 

número de toques consecutivos por equipa e toque na rede.  

Em concurso 2+2, num campo de dimensões reduzidas:  

Serviço por baixo; Dinâmica dos três toques (passe por cima ou manchete); Deslocamento tendo em atenção a Trajetória da Bola. 

Nível 

E 

Em situação de jogo 4x4:  

Conhece regras adicionais: Formas de jogar a bola fora do terreno de jogo, faltas no serviço e sistema de pontuação;  

Em situação de jogo num 4x4:  

Serve por baixo ou por cima, colocando a bola em profundidade ou numa zona de difícil receção: 

1º Toque: Se é o jogador mais próximo da zona da queda da bola, executa a sua receção, através de um passe alto ou manchete 
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para o passador; 

2º Toque: passa a bola a um companheiro ou envia a bola para o campo contrário (se tem condições vantajosas);  

3º Toque: finaliza o ataque em passe colocado ou remate (em apoio ou salto) que, de preferência, dificulte a ação dos adversários. 

Nível 

A 

Em situação de jogo 6x6 -Sistema de jogo 0:6:0: 

Durante o bloco da sua equipa, o jogador da posição da posição 6, desloca-se em atitude defensiva protegendo a ação do 

companheiro;  

Receção ao serviço em W; Ao remate da sua equipa, colaborando com os companheiros, avança no terreno assumindo uma atitude 

e posição apropriadas à proteção do ataque; 

 

CONTEÚDOS POR ANOS 

5º Ano 
Serviço por baixo; Toque por cima; Manchete 

Situações de jogo em cooperação 1+1 
6º Ano 

Serviço por baixo; Passe – Toque por cima; Manchete 

Situação de jogo 1+1, 1x1, 2+2 e 2x2  

 

7º Ano 

Passe com 2 mão; Manchete; Serviço por baixo; Receção 

em manchete; Coloca bola no outro campo; Situação de 

jogo 2x2 (com nº limitado de toques). 

10º 

Ano 

Revisão dos conteúdos do 9º ano; Realiza, passe para 

ataque; remate em apoio ou em salto; Situação de jogo 2x2 

e 4x4 

8º Ano 
Serviço por baixo ou por cima tipo ténis colocando a bola 

numa zona de difícil receção; Remate em apoio. 

11º 

Ano 

Passe em suspensão; Manchete para defesa alta e baixa; 

Bloco individual; Amorti; Proteção ao Bloco; Em situação de 

jogo formal 6x6 o jogador da posição 3 assume a tarefa de 
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passador; receção ao serviço em W 

9º Ano 

Coloca a bola no passador; Realiza o serviço tipo ténis; 

Finalização em passe colocado; situação de jogo 2x2 (com, 

3 toques obrigatórios);  

12º 

Ano 

Passe de costas alto; Jogo 6x6 com permutas; Bloco 

Duplo; Defesa ao ataque adversário em 3:1:2; Proteção ao 

ataque com 6 avançado; Remate em suspensão 
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Andebol 

NÍVEIS E OBJECTIVOS 

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR: 

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos jogos desportivos coletivos, realizando com oportunidade e correção as 

ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras não só como 

jogador mas também como árbitro 

Nível 

I 

Em situação de exercício: Passe com Braço Armado; Remate em Salto; Acompanhamento do jogador com e sem bola (defesa 

HxH); 

Em situação de jogo 5x5: 

Passa com o braço armado a um jogador mais ofensivo;  

Desmarca-se oferecendo linha de passe mais ofensiva;  

Finaliza em remate em Salto se recebe a bola junto da Domínio; 

Assume uma atitude defensiva procurando recuperar a posse de bola; Impede ou dificulta a progressão em drible  

Nível 

E 

Em situação de exercício: Deslocamentos ofensivos; Deslocamentos defensivos, laterais, frontais e de recuo; Fintas; Mudanças de 

direção: 

Em situação de jogo 5x5:  

Após recuperar a bola inicia de imediato o contra-ataque;  
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Dribla em progressão para finalizar;  

Executa ações de penetração;  

Ultrapassa o adversário direto utilizando fintas e mudanças de direção pela esquerda e pela direita;  

Ocupa equilibradamente o espaço de jogo (“Trapézio Ofensivo”);  

Penetra, utilizando fintas e mudanças de direção; Interceção;  

Marca individualmente na proximidade e à distância; 

Tenta intercetar a bola colocando-se numa posição diagonal de defesa ;  

Realiza “Marcação de Controlo” 

Nível 

A 

Em situação de jogo 7x7:  

Finaliza utilizando os diferentes tipos de remate: com abertura de ângulo, em basculação, em queda, e de anca;  

Criação de superioridade numérica atacando o espaço entre dois opositores (ataque ao par e ataque ao impar);  

Executa Entradas para garantir a ofensividade da equipa e criar situações de superioridade numérica;  

Executa as ações características de cada posição: pivot, ponta, lateral e central;  

Colabora no cruzamento com outro jogador;  

Realiza bloqueios; Executa troca de posição e troca de adversário; Coopera com os companheiros, na defesa, através de 

ajuda/dobra 
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CONTEÚDOS POR ANOS 

 

5º Ano 

 

 
6º Ano 

Marcação / desmarcação; Abrir linhas de passe 

Drible, linear e com obstáculos, com alternância das mãos 

Passe / receção – com avanço e recuo (proteção da bola) 

Passe - peito e picado; Remate 

 

7º Ano 

Passe com braço armado; Remate em salto; Defesa HxH; 

Assume atitude defensiva; Impede ou dificulta a progressão 

em drible 

10º Ano 

Penetra utilizando fintas e mudanças de direção; Marca 

individualmente na proximidade e na distância; Tenta 

intercetar a bola e realiza marcação de controlo; 

8º Ano 

Deslocamentos ofensivos, defensivos, laterais, frontais e de 

recuo; Inicia o contra-ataque; Dribla em progressão e 

executa ações de penetração 

11º Ano 

Finaliza utilizando diversos tipos de remate; Ataca o 

espaço entre dois opositores; Executa entradas para 

garantir ofensividade; Executa as ações características de 

cada posição; 

9º Ano 
Fintas e mudanças de direção; Ultrapassa o adversário 

direto; Ocupa equilibradamente o espaço de jogo; 
12º Ano 

Colabora no cruzamento com outro jogador; Realiza 

bloqueios e écrans; Executa troca de posição e troca de 

adversário; Realiza ajuda e dobra; 
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Ginástica de Solo 

NÍVEIS E OBJECTIVOS 

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR: 

Compor, realizar e analisar, as destrezas elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas individuais e 

ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses 

critérios. 

Nível 

I 

Habilidades: Cambalhota à frente engrupada; Cambalhota à retaguarda engrupada; Apoio facial invertido com ajuda; Posições de 

flexibilidade (ponte, espargata ou rã); Avião. 

Sequência obrigatória de Nível I: Avião, cambalhota à frente, ½ pirueta, cambalhota atrás, posição de flexibilidade e Pino com ajuda 

Nível 

E 

Habilidades: Saltos, voltas e afundos; Cambalhota à frente saltada; Cambalhota à retaguarda com pernas afastadas; Roda; Apoio 

facial invertido, sem ajuda; Apoio facial invertido com rolamento à frente; Posições de força. 

Sequência obrigatória de parte Nível  E: Cambalhota à frente saltada, roda, ½ volta, cambalhota atrás de pernas afastadas, posição 

de flexibilidade, pino sem ajuda;  

Sequência obrigatória de Nível  E: Cambalhota à frente saltada, roda, ½ volta, cambalhota atrás engrupada, cambalhota atrás de 

pernas afastadas, posição de flexibilidade, pino cambalhota 
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Nível 

A 

Sequência obrigatória de parte nível A (10ºano): Cambalhota à frente saltada, roda, ½ volta, cambalhota atrás de pernas afastadas, 

cambalhota atrás de pernas juntas e esticadas, posição de flexibilidade, pino cambalhota, rolamento atrás com passagem por pino 

(com ajuda);  

Sequência obrigatória de parte de nível A (11º ano): Cambalhota à frente saltada, rodada, ½ volta, cambalhota atrás de pernas 

juntas e esticadas, cambalhota à frente de pernas afastadas, posição de flexibilidade, pino cambalhota, rolamento atrás com 

passagem por pino, salto de mãos à frente (com ajuda);  

Sequência de nível A: O aluno elabora e realiza habilidades no solo que combine com fluidez as 7 destrezas das quais: 4 Elementos 

obrigatórios: rodada, roda com um braço, rolamento à retaguarda com passagem por pino e salto de mãos à frente, utilizando 

saltos, voltas e afundos como elementos de ligação; 

 

CONTEÚDOS POR ANOS 

5º Ano 

Enrolamentos à frente e à retaguarda; Roda  

Equilíbrios: Avião no solo e sobre banco 

Flexibilidade: Sapo 

6º Ano 

Enrolamentos à frente e à retaguarda; Roda; Pino de 

braços 

Equilíbrios: Avião no solo e sobre banco 

Flexibilidade: Sapo 

Circuito gímnico de três exercícios 

 
7º Ano 

Cambalhota à frente engrupada; Cambalhota à retaguarda 

engrupada; Apoio facial invertido com ajuda; Posições de 
10º Ano 

Apoio facial invertido com rolamento à frente; Posições de 

força; Cambalhota atrás de pernas juntas e esticadas; 
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flexibilidade (ponte, espargata ou rã); Avião Rolamento atrás com passagem por pino 

8º Ano 

Saltos, voltas e afundos; Cambalhota à frente saltada; 

Cambalhota à retaguarda com pernas afastadas; Roda; 

Apoio facial invertido, sem ajuda 

11º Ano 
Rolamento atrás com passagem por pino Salto de mãos à 

frente 

9º Ano 
Apoio facial invertido com rolamento à frente; Posições de 

força. 
12º Ano Salto de mãos à frente 
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Ginástica de Aparelhos 

NÍVEIS E OBJECTIVOS 

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR: 

Compor, realizar e analisar, as destrezas elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas individuais e 

ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios 

Nível 

I 

Minitrampolim: Salto em extensão; Salto engrupado; ½ pirueta 

Trave: Entrada a um pé; Marcha na ponta dos pés; “Salto de Gato”; Avião; Saída em extensão 

Barra fixa: Meia volta em apoio; Rolamento à frente 

Plinto de espuma longitudinal: Salto de coelho com saída em eixo 

Nível 

E 

Plinto de espuma: Salto entre mãos 

Plinto transversal: Salto de eixo e entre mãos 

Plinto longitudinal (4 caixas + cabeça): Salto entre mãos 

Minitrampolim: Pirueta vertical; Carpa de pernas; ¾ de mortal à frente para plano elevado e sem plano elevado 

Trave: Meia volta; Saída em salto em extensão com meia pirueta; Saltos com receção equilibrada (enjambé, corsa, gato, tesoura) 

Barra fixa: Subida de frente; Passagem de uma perna por cima e para a frente; Saída à frente 
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Nível 

A 

Plinto transversal. (4 caixas + cabeça): Passagem por pino 

Plinto transversal (5 caixas + cabeça): Rodada  

Minitrampolim: Mortal à frente engrupado; Mortal encarpado 

Trave: Saída em rodada; Cambalhota à frente; 1 pirueta; Saída em salto de mãos 

Barra fixa: Sarilho; Volta de barriga; Subida de bicos 
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CONTEÚDOS POR ANOS 

 

 

5º Ano 

Minitrampolim: Saltos; Extensão; Piruetas 

Plinto: Salto de coelho e enrolamento 
6º Ano 

Minitrampolim: Saltos; Extensão; Engrupado; Piruetas 

Plinto: Saltos de coelho 

Circuito gímnico com quatro elementos  

 

7º Ano 

Minitrampolim: Salto em extensão; Salto engrupado; ½ pirueta 

Trave: Entrada a um pé na Marcha na ponta dos pés; “Salto de Gato” 

Avião; Saída em extensão 

Barra fixa: Meia volta em apoio; Rolamento à frente 

Plinto de espuma longitudinal: Salto de coelho com saída em eixo  

10º Ano 

Plinto longitudinal (4 caixas + cabeça): Salto entre 

mãos 

Minitrampolim: ¾ de Mortal à frente 

Trave: Saltos com receção equilibrada (enjambé, corsa, 

gato, tesoura)  

8º Ano 

Plinto de espuma: Salto entre mãos 

Minitrampolim: Pirueta vertical; Carpa de pernas afastadas 

Trave: Meia volta; Saída em salto em extensão com meia pirueta na 

trave 

Barra fixa: Subida de frente 

11º Ano 

Plinto transversal. (4 caixas + cabeça): Passagem por 

pino 

Minitrampolim: Mortal à frente engrupado 

Trave: Saída em rodada 
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9º Ano 

Plinto transversa: Salto de eixo e entre mãos 

Minitrampolim ¾ de mortal à frente para plano elevado 

Barra fixa: Passagem de uma perna por cima e para a frente da 

barra; Saída à frente 

12º Ano 

Minitrampolim: Mortal encarpado 

Plinto transversal (5 caixas + cabeça): Rodada 

Trave: Cambalhota à frente na 1 pirueta; Saída em salto 

de mãos 

Barra fixa: Sarilho; Volta de barriga; Subida de bicos 
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- Ginástica acrobática 

 

NÍVEIS E OBJECTIVOS 

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR: 

Compor, realizar e analisar, as destrezas elementares de acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas individuais e 

ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses critérios 

Nível 

I 

A par ou em grupo, combinam numa coreografia musicada, utilizando diversas direções e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, 

passo-troca-passo, tesouras (saltos), posições de equilíbrio e outras destrezas gímnicas, marcando o início e o fim de cada 

elemento, completando 2 figuras e 3 exercícios de nível I. 

Exercícios a par: 

1. O base em posição de deitado dorsal com os membros superiores em elevação, segura o volante pela parte anterior das sua 

pernas que, em prancha facial, apoia as mãos na parte anterior das pernas do base, mantendo o corpo em extensão;  

2. O base sentado, com pernas afastadas e estendidas, segura pelas ancas o volante que executa um pino, com apoio das mãos 

entre as coxas do base, mantendo o alinhamento dos segmentos. O desmonte deve ser controlado e com os braços em elevação 

superior;  

3. O base com um joelho no chão e outra perna fletida (planta do pé bem apoiada no solo e com os apoios colocados em triângulo), 

suporta o volante que, de costas, sobe para a sua coxa e se equilibra num dos pés. Utilizam a pega simples (de apoio), mantendo-

se com o tronco direito e evitando afastamentos laterais dos braços. Desmonte deve ser controlado e com os braços em elevação 

superior; 
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4. Cambalhota à frente a dois (tank), iniciando o movimento com o volante a segurar os tornozelos do base, colocando de seguida a 

cabeça entre os pés do base que, segurando-o da mesma forma, executa a cambalhota, voltando à posição inicial. Movimento 

contínuo, harmonioso e controlado.  

5. Com o base de joelhos sentado sobre os pés, o volante faz um monte lateral com o primeiro apoio na face interna do terço 

superior da coxa do base (braço contrário à entrada, estendido na vertical) e realiza um equilíbrio de pé nos ombros do base, que o 

segura pelas pernas, ao nível do terço superior dos gémeos. 

Exercício a trios: 

1. Dois bases em posição de deitado dorsal em oposição e os membros superiores em elevação, com um dos bases a segurar o 

volante nas omoplatas e o outro a segurá-lo nos gémeos, suportando assim o volante que se encontra em prancha dorsal, com o 

corpo em extensão; 

2. Dois bases, frente a frente, em posição de afundo com um dos joelhos em contacto, segurando o volante nos gémeos que realiza 

um equilíbrio em pé nas coxas dos bases junto aos seus joelhos;  

3. Dois bases, com pega de cotovelos, suportam o volante em prancha facial que mantém a tonicidade necessária para evitar 

oscilações dos seus segmentos corporais. Após impulso dos bases, o volante efetua um voo, mantendo a mesma posição, para 

receção equilibrada nos braços dos bases;  

4. Dois bases, frente a frente, de joelhos sentados sobre os pés, sustentam o volante em pino sobre as suas coxas, segurando-o 

pela bacia e auxiliando -o a manter o alinhamento dos seus segmentos. O desmonte deve ser controlado e com os braços em 

elevação superior. 
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Nível 

E 

A par ou em grupo, combinam numa coreografia musicada, utilizando diversas direções e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, 

passo-troca-passo, tesouras (saltos), posições de equilíbrio e outras destrezas gímnicas, marcando o início e o fim de cada 

elemento, completando 2 exercícios de nível I e 3 exercícios de nível E. 

Exercício a par:  

6. Com o base em posição de deitado dorsal com as pernas em extensão e perpendiculares ao solo, o volante executa prancha 

facial (com pega frontal), apoiado pela bacia nos pés do base. Mantém a posição, enquanto o base conserva as pernas 

perpendiculares ao solo;  

7. O base de pé com joelhos fletidos (ligeiro desequilíbrio à retaguarda), suporta o volante que se equilibra de pé sobre as suas 

coxas com os segmentos do corpo alinhados. O volante equilibra-se de frente ou de costas para o base, que o segura pela pega de 

pulsos ou pelas coxas. Desmonte simples com braços em elevação superior;  

8. Com o base em pé, o volante realiza a partir do monte lateral simples, equilíbrio de pé nos seus ombros (“coluna”), mantendo o 

alinhamento do par. O base coloca-se com um pé ligeiramente à frente do outro e à largura dos ombros, segurando o volante pela 

porção superior dos gémeos. O desmonte é realizado em salto, após pega das mãos, para a frente do base. 

Exercício a trios:  

5. Base em pé, suporta um volante que se equilibra de pé sobre as suas coxas (de costas para ele). Este base é auxiliado por um 

base intermédio que em posição de deitado dorsal, com os membros superiores em elevação, apoia o base colocando os pés na 

sua bacia;  

6. O base em pé, suporta um volante que se equilibra de pé sobre as suas coxas (de costas para ele). Por sua vez o volante apoia 
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o outro base, que executa o pino à sua frente, segurando-o pelos tornozelos, ajudando-o a manter a sua posição. 

Nível 

A 

A par ou em grupo, combinam numa coreografia musicada, utilizando diversas direções e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, 

passo-troca-passo, tesouras (saltos), posições de equilíbrio e outras destrezas gímnicas, marcando o início e o fim de cada 

elemento, completando 2 exercícios de nível E e 3 exercícios de nível A. 

Exercícios a par:  

9. Com o base em posição de deitado dorsal com os membros superiores em elevação e perpendiculares ao solo, o volante realiza 

um equilíbrio sentado nos pés do base, com os membros inferiores em elevação, formando um ângulo de 90º em relação ao tronco;  

10. Com o base em posição de deitado dorsal, joelhos fletidos e pés no solo, o volante (com entrada do lado da cabeça e pega 

simples), apoia os seus pés nos joelhos do base para o levantar, através da projeção da bacia para a frente e extensão dos 

membros superiores e do tronco, realizando um equilíbrio nas suas coxas;  

11. Com o base em pé, o volante realiza, a partir do monte lateral simples, equilíbrio de pé nos seus ombros (coluna), mantendo o 

alinhamento do par. O base coloca-se com um pé ligeiramente à frente do outro e à largura dos ombros com os membros 

superiores em elevação lateral. O desmonte é realizado em salto, após pega das mãos, para a frente do base;  

12. Com o base com um joelho no solo e a outra perna fletida, o volante executa, com entrada inferior lateral, um pino na coxa do 

base (com o peito virado para este), mantendo o alinhamento dos segmentos. O base acompanha o movimento do volante com 

pega pela bacia;  

13. Com o base de joelhos, sentado sobre os pés e de costas, o volante salta entre-mãos, após impulsão a pés juntos, apoiando-se 

nas mãos do base e passando, com os joelhos junto ao peito, entre os seus braços (em extensão e elevados superiormente);  

14. Com o base em posição de deitado dorsal, o volante efetua um salto de mãos (com apoio nos joelhos do base), apoiando os 
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ombros nas mãos do base, que o impulsiona. Receção ao solo equilibrada, a pés juntos ou destacados com elevação superior dos 

braços na fase final. 

 

Nível 

A 

Exercícios a trios:  

7. Com os dois bases, frente a frente, em posição de afundo com um dos joelhos em contacto e os membros superiores em 

elevação, o volante realiza prancha facial sustentado pelos bases que o seguram no peito (um dos bases) e nos joelhos (o outro 

base);  

8. Com os dois bases em pé, frente a frente, com os membros inferiores afastados e fletidos, o volante realiza um equilíbrio em pé 

nas coxas dos bases, junto aos joelhos de cada um, com os membros superiores em elevação lateral segurando as mãos dos 

bases;  

9. Base em pé suporta um volante que realiza um pino nas suas coxas (de frente para ele), segurando-o pela bacia. Este base é 

auxiliado por um base intermédio que, em posição de deitado dorsal, com os membros superiores em elevação, apoia o base 

colocando os pés na sua bacia;  

10. Dois bases, com pega de cotovelos, suportam o volante em prancha facial com segmentos alinhados e em extensão. Após 

impulso dos bases, o volante efetua um voo com meia-volta, para receção equilibrada nos braços dos bases em prancha dorsal, 

sendo novamente impulsionado para efetuar um segundo voo com uma volta, para uma nova receção equilibrada nos braços dos 

bases. 
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CONTEÚDOS POR ANOS 

 

 
7º Ano Exercícios 1, 2, 3 e 4 a pares; Exercícios 1, 2 e 3 a trios; 10º Ano 

Consolidação do programa de 3º ciclo; Coreografia 

musicada; 

8º Ano 
Exercício 5 a pares; Exercício 4 a trios; Coreografia 

musicada; 
11º Ano 

Exercícios, 10, 11 e 13 a pares; Exercícios 7, 8, a trios; 

Coreografia musicada; 

9º Ano 
Exercícios 6, 7 e 8 a pares; Exercício 5 e 6 a trios; 

Coreografia musicada; 
12º Ano 

Exercícios 9, 12 e 14 a pares; Exercícios, 9 e 10 a trios; 

Coreografia musicada; 

 



 

 41 

Atletismo 

NÍVEIS E OBJECTIVOS 

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR: 

Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões, de acordo com as exigências técnicas e regulamentares, que favoreçam a 

melhoria das suas ações, cumprindo as regras de segurança, bem como de preparação, arrumação e preservação do material. Aplica 

criteriosamente o regulamento específico da corrida quer como praticante quer como juiz, e em todas as situações que o exijam 

Nível 

I 

Corrida de velocidade (40 metros) - Com partida de pé, acelera até à velocidade máxima, mantém uma elevada frequência de 

movimentos e termina sem desaceleração nítida; 

Corrida de estafetas - Recebe o testemunho na zona de transmissão, com controlo visual e em movimento, entregando-o com 

segurança e sem acentuada desaceleração; 

Corrida de barreiras - Transpõe pequenos obstáculos (separados entre si a distâncias variáveis), realizando com fluidez e 

coordenação a corrida, a impulsão, o voo e a receção; 

Salto em comprimento (técnica de voo na passada) – Realiza uma corrida de balanço de 6 a 10 passadas, em aceleração 

progressiva, seguida de apoio ativo e extensão completa da perna de impulsão na zona de chamada, elevando energicamente a 

coxa da perna livre e mantendo-a em elevação durante o voo, realizando queda a pés juntos; 

Salto em altura (técnica de tesoura) – Realiza uma corrida de balanço de 4 a 6 passadas, com apoio ativo e extensão completa 

da perna de impulsão, elevando simultânea os braços e a perna de balanço. Transpõe a fasquia com as pernas em extensão e com 

receção em equilíbrio; 

Arremesso da bola (ténis) – Realiza uma corrida de balanço de 3 passadas em aceleração progressiva, com o braço fletido e o 



 

 42 

cotovelo mais alto que o ombro (na direção do lançamento); 

Lançamento do Peso (2/3 Kg) – De lado e sem balanço, apoia o peso na parte superior dos metacarpos e nos dedos, junto ao 

pescoço, com flexão da perna do lado do peso e inclinação do tronco sobre essa perna. Empurra o peso para a frente e para cima, 

com extensão da perna e do braço do lançamento e avanço da bacia, mantendo o cotovelo afastado em relação ao tronco. 

 

Nível 

E 

Corrida de velocidade (40 m) – Parte de blocos ou agachado, acelera até à velocidade máxima, com apoios ativos e extensão 

completa da perna de impulsão, termina sem desaceleração nítida e com inclinação do tronco à frente nas últimas passadas; 

Corrida de estafetas (4 x 40 m) - Recebe o testemunho em movimento, na zona de transmissão e entrega-o, após sinal sonoro, 

com segurança e sem acentuada desaceleração; 

Corrida de barreiras – Após uma partida de blocos ou agachada, “ataca” a barreira com elevação do joelho e extensão da perna 

de ataque. Realiza uma passagem com trajetória rasante, em equilíbrio, apoiando o terço anterior do pé longe da barreira e sem 

desaceleração nítida; 
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Salto em comprimento (técnica de voo na passada) – Realiza uma corrida de balanço de 8 a 12 passadas e impulsão na tábua 

de chamada. Aumenta a cadência nas últimas passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a 

perna de impulsão para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o mais longe possível, com flexão do 

tronco à frente; 

Salto em altura (Fosbury Flop) - Realiza uma corrida de balanço de 5 a 8 passadas, com as últimas 3/4 passadas em curva. 

Apoia ativamente o pé de chamada no sentido da corrida, com elevação enérgica da coxa da perna livre, conduzindo o joelho para 

dentro (provocando a rotação da bacia). Transpõe a fasquia com o corpo ligeiramente “arqueado”. Flexão das coxas e extensão 

das pernas na fase descendente do voo, caindo de costas no colchão com os braços afastados lateralmente; 

Lançamento do peso (3/4 kg) – Dentro do círculo de lançamentos, coloca-se de costas com duplo apoio e roda sem balanço, 

avançando a bacia do lado do peso com extensão total das pernas e do braço do lançamento para empurrar o engenho para a 

frente e para cima, mantendo o cotovelo afastado em relação ao tronco; 

Triplo salto - Realiza uma corrida de balanço de 6 a 10 passadas e impulsão na tábua de chamada. Realiza corretamente o 

encadeamento dos apoios - 1.º salto em pé coxinho, 2.º salto para o outro pé e o último com a técnica de passada, com queda a 

dois pés na caixa de saltos. 

Nível 

A 

Corrida de velocidade - Em competição, partindo agachado ou em blocos, acelera até à velocidade máxima, com apoios ativos 

sobre a parte anterior do pé e extensão completa da perna de impulsão. Termina sem desaceleração nítida e inclinação do tronco à 

frente nas 2 últimas passadas; 

Corrida de estafetas (4 x 40 m) - Em competição, entrega o testemunho, sem desaceleração nítida na zona de transmissão, 

utilizando a técnica descendente e ou ascendente, e recebe-o em aceleração sem controlo visual; 

Corrida de barreiras (40 m a 60 m) - Em competição, partindo agachado ou em blocos, passa as barreiras com trajetória rasante e 
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em equilíbrio, mantendo o ritmo das 3 passadas entre as barreiras durante toda a corrida, sem acentuada desaceleração; 

Salto em comprimento (técnica de voo na passada) - Em competição, após uma corrida de balanço ajustada e uma impulsão 

ativa na tábua de chamada, «puxa» as pernas e os braços (paralelos) para a frente e para baixo com inclinação do tronco à frente 

na receção;  

Salto em altura (Fosbury Flop) - Em competição, aumenta a velocidade da corrida na entrada da curva e inclina o corpo para o 

interior desta. Acompanha a impulsão enérgica e vertical com a elevação ativa dos ombros e braços. «Puxa» energicamente as 

coxas com extensão das pernas (corpo em «L») na fase descendente do voo, para receção de costas no colchão com braços 

afastados lateralmente; 

Triplo salto – Após uma corrida de balanço ajustada e impulsão enérgica na tábua de chamada, coloca a bacia corretamente e 

realiza em equilíbrio os apoios ativos: efetua a Acão circular da perna de impulsão (1.° salto), estende-a e eleva a perna livre fletida 

para grande amplitude do salto (2.° salto) e projeta os braços para a frente, executando a técnica de passada (3.° salto) para 

receção fletida na caixa de saltos; 

Lançamento do peso (3 a 4) kg) - Em competição, de um círculo de lançamentos, com a pega correta, encadeando o 

deslizamento com o lançamento. Desliza (de costas) com o ritmo de apoios «curto e longo» rasante ao solo. Roda e avança a bacia 

do lado do peso com extensão de perna, empurrando o engenho com extensão total dos segmentos e flexão da mão, trocando de 

pés, após a saída do peso, em equilíbrio. 
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CONTEÚDOS POR ANOS 

5º Ano 

Corrida de velocidade (40 metros) 

Corrida de estafetas 

Salto em altura (técnica de tesoura) 

Arremesso da bola (ténis) 

6º Ano 

Corrida de velocidade (40 metros) 

Corrida de estafetas 

Corrida de barreiras (pequenos obstáculos) 

Salto em comprimento (técnica de voo na passada) 

Salto em altura (técnica de tesoura) 

Lançamento do Peso (2/3 Kg) 

 

7º Ano 

Corrida de velocidade (40 metros) 

Corrida de estafetas; Corrida de barreiras 

Salto em comprimento (técnica de voo na passada) 

Salto em altura (técnica de tesoura) 

Lançamento do Peso (2/3 Kg) 

10º Ano 

Corrida de velocidade (40 m) 

Corrida de estafetas (4 x 40 m) 

Corrida de barreiras 

Salto em comprimento (técnica de voo na passada) 

Salto em altura (Fosbury Flop) 

Lançamento do peso (3 a 4 kg) 

Triplo salto. 



 

 46 

8º Ano 

Corrida de velocidade (40 m) 

Corrida de estafetas (4 x 40 m) 

Corrida de barreiras 

Salto em comprimento (técnica de voo na passada) 

Salto em altura (Fosbury Flop) 

Lançamento do peso (3/4 kg)  

11º Ano 

Corrida de velocidade 

Corrida de estafetas (4 x 40 m9 

Corrida de barreiras (40 m) 

Salto em comprimento (técnica de voo na passada) 

Salto em altura (Fosbury Flop) 

Triplo salto 

Lançamento do peso (4 /5 Kg) 

9º Ano 

Corrida de velocidade (40 m) 

Corrida de estafetas (4 x 40 m) 

Corrida de barreiras 

Salto em comprimento (técnica de voo na passada) 

Salto em altura (Fosbury Flop) 

Lançamento do peso (3/4 kg) 

Triplo salto 

12º Ano 

Corrida de velocidade 

Corrida de estafetas (4 x 40 m) 

Corrida de barreiras (40 m) 

Salto em comprimento (técnica de voo na passada) 

Salto em altura (Fosbury Flop) 

Triplo salto 

Lançamento do peso (4 /5 Kg) 
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Corfebol 

NÍVEIS E OBJECTIVOS 

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR: 

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos jogos desportivos coletivos, realizando com oportunidade e correção as 

ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras não só como 

jogador mas também como árbitro. 

Nível 

I 

Em situação de exercício: Passe de peito e passe picado; Receção; Lançamento parado; Lançamento na passada; Marcação;  

Em situação de jogo 8x8:  

Ao entrar em posse da bola, enquadra-se ofensivamente; Passa a um companheiro em posição mais ofensiva; Quando a sua 

equipa perde a posse da bola, assume uma atitude defensiva; Lança parado ou na passada, se está na zona de ataque com o 

cesto ao seu alcance e liberto de marcação; Desmarca-se para se libertar da marcação do seu opositor direto. 

Nível 

E 

Em situação de exercício:Passe por cima e passe por baixo; Passe e Corte; Ressalto; Desmarcações; Lançamento de penalidade; 

Posicionamento defensivo;  

Em situação de jogo 8x8: 

Passa a um companheiro desmarcado, em corte para o cesto; Passa e corta para o cesto, garantindo linha de passe para finalizar 

na passada; Desmarca-se criando linhas de passe mais ofensivas ou de apoio ao jogador com bola; Após lançamento, participa 

no ressalto; Ocupa equilibradamente o espaço de jogo; Ajusta a sua distância ao opositor direto, aproximando-se quando este 

entra em posse de bola e afastando-se quando ele executa um passe ou lançamento; Quando o seu opositor direto não tem bola, 

procura manter contacto visual simultâneo deste e da bola. 
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Nível 

A 

Em situação de exercício: Lançamento rápido; Passe de assistente; Movimentação defensiva; 

Em situação de jogo 8x8: 

Ocupa uma posição que permita iniciar o ataque organizado a partir de 4:0; Coloca-se em posição de assistente, de modo a 

passar ao companheiro em situação mais favorável; Após o passe, assegura uma segunda assistência ou ressalto, de acordo 

com a Acão do companheiro; Na zona de defesa, coloca-se de forma a impedir a receção da bola, defendendo pela frente, 

recuperando o enquadramento e a atitude defensiva básica, logo que a bola entre na posse do atacante; Avisa os companheiros da 

movimentação dos seus adversários. 
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CONTEÚDOS POR ANOS 

 

 

7º Ano 

Passe de peito e passe picado 

Receção 

Lançamento parado 

Assume atitude defensiva 

Enquadra-se ofensivamente 

Passa a um companheiro em melhor posição 

10º 

Ano 

Lançamento de penalidade 

Posicionamento defensivo 

Ocupa equilibradamente o espaço de jogo 

Ajusta a sua distância ao opositor direto 

Quando o seu opositor direto não tem bola, procura manter contacto 

visual simultâneo deste e da bola. 

8º Ano 

Lançamento na passada 

Marcação 

Desmarca-se para se libertar da marcação 

11º 

Ano 

Lançamento rápido 

Passe de assistente 

Ocupa uma posição que permita iniciar o ataque organizado a partir de 

4:0 

Coloca-se em posição de assistente, de modo a passar ao companheiro 

em situação mais favorável 

Após o passe, assegura uma segunda assistência ou ressalto, de 

acordo com a ação do companheiro. 
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9º Ano 

Passe por cima e passe por baixo 

Passe e Corte 

Ressalto 

Desmarcações 

12º 

Ano 

Movimentação defensiva 

Na zona de defesa, coloca-se de forma a impedir a receção da bola, 

defendendo pela frente, recuperando o enquadramento e a atitude 

defensiva básica, logo que a bola entre na posse do atacante. 

Avisa os companheiros da movimentação dos seus adversários 
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- Rugby 

 

NÍVEIS E OBJECTIVOS 

COMPETÊNCIAS A DQUIRIR: 

Coopera com os companheiros, aceita as decisões de arbitragem, trata os colegas e adversários com igual cordialidade e respeito evitando 

ações que ponham em risco a sua integridade física. Conhece o objetivo do jogo e as suas leis 

Nível I 

1 

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

1 -Avança no terreno, quando dispõe de espaço sem oposição, e procura finalizar se tem condições favoráveis para o fazer. 

2-Passa oportunamente a um companheiro em melhor posição (que disponha de espaço, sem oposição, para avançar), quando 

não tem condições para avançar no terreno. 

3-Procura manter a posse da bola e virar-se para o seu terreno, se não dispõe de espaço nem consegue vencer a oposição 

directa. 

4-Apoia o portador pelo lado melhor (menor densidade defensiva) ou abre a segunda linha de passe (lado desguarnecido), 

colocando-se atrás da bola e a uma distância que permita o passe ou progressão do companheiro. 

5 - Aproxima-se do portador da bola, quando este é agarrado ou placado, procurando assegurar a manutenção da posse da 

bola da sua equipa.  

6-Pressiona o jogador com bola, quando se encontra próximo deste, avançando no terreno; toca no adversário (tentando virá-

lo para o seu terreno - linha de meta). 
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Nível I 

2 

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

1-Utiliza técnicas de evasão - mudanças de direção, troca de pés e fintas - para ultrapassar o adversário mais próximo (1x1). 

2-Recoloca-se constantemente em jogo, quando em fora de jogo ou à frente da bola. 

3-Coloca-se próximo da linha da bola, em condições de pressionar os adversários em apoio, procurando intercetar o passe, 

quando não se encontra em oposição direta ao portador da bola. 

Nível I 

3 

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

1-Comunica com os companheiros para organizar as ações.  

2-Transmite a bola de forma controlada e sem demora, quando em situações de conquista  

3-Na posse de bola decide a forma de progressão mais aconselhável jogo em penetração, jogo ao largo ou jogo ao pé - 

tentando finalizar as oportunidades de que dispõe. 

Em exercícios-critério ( 1x1 ): realiza a técnica correta da placagem. 

Os níveis I-1,2 e 3, correspondem diretamente ao nível I, E e A. 
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CONTEÚDOS POR ANOS 

 

 

10º 

Ano 

Avança no terreno, quando dispõe de espaço sem oposição. 

Passa oportunamente a um companheiro em melhor posição (que disponha de espaço, sem oposição, para avançar), quando não 

tem condições para avançar no terreno. 

Procura manter a posse da bola.  

Apoia o portador pelo lado melhor ou abre a segunda linha de passe.  

Aproxima-se do portador da bola. 

Pressiona o jogador com bola. Toca no adversário. 

11º 

Ano 

Utiliza técnicas de evasão para ultrapassar o adversário mais próximo (1x1). 

Recoloca-se constantemente em jogo. Procura intercetar o passe 

12º 

Ano 

Comunica com os companheiros para organizar as ações. 

Transmite a bola de forma controlada e sem demora.  

Na posse de bola decide a forma de progressão.  

Realiza a técnica correta da placagem. 
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Dança 

NÍVEIS E OBJECTIVOS 

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR: 

Apreciar, compor e realizar sequências de elementos técnicos elementares da dança em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando 

os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das composições 

Nível 

I 

Em exercitação individual: Danças Expressivas: Sequência de saltos no mesmo lugar; Sequências de voltas no lugar à direita e à 

esquerda; Sequências de passos combinados com voltas, saltos e poses; Em expressão de movimentos em grupo: Combina 

habilidades seguindo a evolução do grupo; Ajusta a sua Ação para realizar alterações ou mudanças de formação. 

Danças Sociais:  

“ Merengue” – line dance: Passos no lugar e progride para a frente e para trás; Passos laterais à direita e à esquerda alternados 

com junção de apoios; Passos cruzados pela frente e por trás; Passos à frente e atrás com o mesmo apoio, alternados com 

transferência de peso do outro apoio no lugar; Voltas à direita e à esquerda;  

“Rumba Quadrada”: compasso Lento, Rápido, Rápido Passo básico em posição fechada, os passos para a frente e para trás são 

num ritmo lento e os laterais (sem ultrapassar a largura dos ombros) e a junção dos apoios ao ritmo rápido; Passos progressivos em 

posição fechada, para a frente e para trás. (Homem a avançar com a perna esquerda a um ritmo lento, rápido, rápido e lento, 

rápido, rápido)  

Danças Tradicionais:  

“Regadinho”: Passo passeio; Passo saltado cruzado com a perna direita e cruzar pela frente e juntando os pés ao oitavo tempo, e 

troca de perna; Passo saltitado, impulsão e receção no mesmo pé;  
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“Erva-cidreira”: Passo Passeio 

Nível 

E 

Em expressão de movimentos em grupo: Movimenta-se livremente utilizando movimentos locomotores e não locomotores, pausas e 

equilíbrios; Segue a movimentação dos companheiros realizando as mesmas ações; Realiza e apresenta a pares ou em pequenos 

grupos composições livres de movimento as habilidades exercitadas. 

Danças Tradicionais:  

Sariquité; Malhão Minhoto; Tacão e Bico;  

Danças Sociais:  

“Chá-chá-chá”– compasso 1,2,3,4&1: Time Step, em posição fechada sem contacto e sem oscilações verticais; Passo básico, em 

posição fechada, vira aproximadamente ½ volta à esquerda;  

“Valsa Lenta”: Quarto de volta à direita, iniciando de frente e em diagonal para a “parede mais próxima” para o elemento masculino, 

que vira ¼ de volta para a direita e finaliza de costas e em diagonal para o centro; Quartos de volta à esquerda; Passo de espera; 

Passo de canto;  

“Salsa”- compasso 1,2,3, Tap, line dance; Passos no lugar e progredindo à frente e atrás; Passos laterais à direita e à esquerda 

alternados com junção de apoios; Passos cruzados pela frente e por trás; Passos atrás ou à frente alternados com transferência de 

peso do outro apoio no lugar e junção de apoios;  Voltas à direita e à esquerda; 

Nível 

A 

Elabora, realiza e apresenta a pares ou em pequenos grupos composições livres de movimento as habilidades exercitadas;  

Danças Tradicionais: Enleio; Toma Lá Dá Cá;  

Danças sociais: Foxtrot social e Jive;  
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CONTEÚDOS POR ANOS 

5º Ano 

Memória motora 

Ritmo, coordenação e sentido de espaço próprio e do 

outro 

6º Ano 

Memória motora 

Ritmo, coordenação e sentido de espaço próprio e do outro 

Espelho 

 7º Ano Merengue – Line dance; Regadinho; 10º Ano Sariquité; Rumba Quadrada (nível elementar) 

8º Ano Erva-cidreira; Rumba Quadrada;  11º Ano 
Chá-chá-chá; Valsa Lenta; Salsa; Tacão e Bico; Malhão 

minhoto; Coreografia 

9º Ano Sariquité; Rumba Quadrada (nível elementar) 12º Ano 
Enleio; Toma lá dá cá; Foxtrot social; Jive  

Coreografia  
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Badminton  

NÍVEIS E OBJECTIVOS 

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR: 

Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares dos jogos de raquetas, garantindo a iniciativa e ofensividade em 

participações “individuais” e “a pares”, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro 

Nível 

I 

Em situação de exercício: Serviço, Clear, Drive e Lob;  

Em situação de jogo 1+1 (cooperação):  

Coloca o volante ao alcance dos companheiros;  

Em situação de jogo 1+1 e 1x1: Mantém uma posição base com os joelhos ligeiramente fletidos e com a perna direita 

avançada, regressando à posição inicial após cada batimento. 

Nível 

E 

Em situação de exercício: Remate e Amorti;  

Em situação de jogo 1x1:  

Diferencia os tipos de pegas; Desloca-se com oportunidade para conseguir posicionamento correto.  

Desloca-se e posiciona-se corretamente para devolver o volante utilizando os diferentes tipos de batimento;  

Serviço, curto e comprido colocando corretamente os apoios e dando continuidade ao movimento do braço após o batimento. 
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Nível 

A 

Em situação de jogo 1x1: 

Inicia o jogo com serviço curto ou comprido, consoante as situações, de forma a criar dificuldades ao adversário; 

Desloca-se com rapidez e oportunidade e recupera rapidamente a posição – base;  

Realiza com intencionalidade os batimentos - Clear, Drive, Lob, remate e Amorti - conforme a trajetória do volante e a posição do 

adversário, tentando colocar o volante num local de difícil devolução. 

No jogo de singulares, após cada batimento, coloca-se ligeiramente «descaído» para o lado para onde enviou o volante; 

No jogo de pares, após serviço curto, coloca-se perto da rede, enquanto o companheiro se desloca e posiciona atrás. Após serviço 

comprido ou em situação de defesa, coloca-se ao lado do companheiro. 

 

CONTEÚDOS POR ANOS 

5º Ano 

Exploração livre do material 

Pega e serviço 

6º Ano 

Serviço 

Pega 

Jogo 1x1 

 7º Ano Serviço, Clear e Lob;  10º Ano Desloca-se com rapidez e recupera a posição base 

8º Ano 
Drive; Posição base; Diferencia tipos de pegas; Deslocamentos com 

oportunidade; 
11º Ano 

Realiza com oportunidade todos os batimentos colocando o volante 

num local de difícil devolução; 

9º Ano 
Remate e Amorti; Serviço curto e comprido; Desloca-se e posiciona-se 

corretamente para devolver o volante; 
12º Ano 

Jogo de pares: subida à rede; Jogo de singulares: após cada 

batimento, coloca-se ligeiramente «descaído» para o lado para onde 

enviou o volante 
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Orientação 

NÍVEIS E OBJECTIVOS 

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR: 

Coopera com o parceiro, de forma a contribuir para o êxito, na realização de um percurso de orientação, admitindo as suas falhas e 

sugerindo indicações, respeitando as regras de participação estabelecidas, de segurança e de preservação do equilíbrio ecológico. 

Nível 

I 

Orienta o mapa utilizando referências conhecidas Identifica simbologia básica no mapa; Identifica a sua localização no mapa; 

Identifica a melhor opção de percurso; Realiza um percurso de Orientação na escola, a pares ou em trio. 

Nível 

E 

Orienta o mapa corretamente com auxílio de uma bússola; Identifica as características do percurso; Calcula distâncias de 

acordo com a escala de modo a avaliá-las no terreno, por aferição do seu passo ou ritmo de corrida; Identifica a melhor opção de 

percurso; Realiza um percurso fora da escola, em pares. 

Nível 

A 

Orienta o mapa corretamente com auxílio de uma bússola; Identifica as características do percurso; Calcula distâncias de 

acordo com a escala de modo a avaliá-las no terreno, por aferição do seu passo ou ritmo de corrida; Identifica a melhor opção de 

percurso; Realiza um percurso fora da escola - individual. 
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CONTEÚDOS POR ANOS 

5º Ano 

Orienta o mapa de acordo com a realidade em espaços 

limitados como por exemplo o Ginásio. Realiza percursos 

com “road-maps” 

 

6º Ano 

Orienta o mapa de acordo com a realidade em espaços 

limitados como por exemplo o Ginásio. Realiza 

percursos com “road-maps” 

Idêntica e posiciona os 4 pontos cardeais 

 
7º Ano 

Orienta o mapa de acordo com a realidade; Realiza um 

percurso de Orientação na escola, a pares/trio 
10º Ano  

8º Ano 

Identifica simbologia básica no mapa; Orienta o mapa com 

auxílio de uma bússola ?; Identifica a sua localização no 

mapa; Identifica a melhor opção de percurso; Realiza um 

percurso de Orientação na escola, a pares. 

11º Ano  

9º Ano 

Orienta o mapa corretamente com auxílio de uma bússola; 

Identifica as características do percurso; Calcula 

distâncias de acordo com a escala de modo a avaliá-las no 

terreno, por aferição do seu passo ou ritmo de corrida; 

Identifica a melhor opção de percurso; Realiza um percurso 

fora da escola - individual. 

12º Ano  
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- Escalada 

 

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR: 

Coopera com os companheiros e com o professor em todas as situações e cumprindo as normas de segurança específicas da atividade. 

Aceita as indicações dos colegas mais aptos, adequando as suas ações, na perspetiva da melhoria da sua prestação. Conhece e utiliza o 

equipamento específico da atividade e identifica as respetivas funções nomeadamente o material para equipar a via de escalada: 

mosquetões, descensores, cordas e nós. 

Nível 

I 

Cumpre as regras de segurança. 

Conhece e sabe utilizar o material básico: arnês, mosquetão de segurança; descensor.  

Executa nó de 8 simples e duplo 

Escala com apoio em sistema Boulder: 

Travessia: Mantém 3 pontos de apoio; Afasta lateralmente os 3 pontos de apoio, adquirindo uma posição de equilíbrio dinâmico; 

Procura uma posição vertical e/ou de afastamento do muro de escalada; Utiliza adequadamente as presas. 

Nível 

E 

Cumpre as regras de segurança 

Conhece e sabe utilizar o material básico: arnês, mosquetão de segurança; descensor. 

Executa nó de 8 simples, duplo e fechado. 

Executa seguranças supervisionadas na escalada em sistema de molinete  
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Escalada em sistema Molinete/Top Rope:  

Afasta lateralmente os pontos de apoio; Procura uma posição vertical e/ou de afastamento do muro de escalada; Utiliza 

adequadamente as presas; Trepa com segurança mantendo os três pontos de apoio; Recupera para a base da via mantendo 

uma posição perpendicular à parede; Encordoa-se ao arnês corretamente;  

Dá segurança ao companheiro; 

Conhece e utiliza os nós simples: nó de oito e cabrestante;  

Executa o rappel com correção. 

Nível 

A 

Escalada à frente, abrindo uma via sabe utilizar os expressos: Sabe executar autosseguranças Afasta lateralmente os pontos de 

apoio; Procura uma posição vertical e/ou de afastamento do muro de escalada; Utiliza adequadamente as presas; Trepa com 

segurança mantendo os três pontos de apoio; Recupera para a base da via mantendo uma posição perpendicular à parede; 

Encordoa-se ao arnês corretamente; Dá segurança ao companheiro; Conhece e utiliza os nós simples: nó de oito e cabrestante. 

Conhece e executa Nó de fita, cabeça de cotovia; sabe utilizar prusicks e rabo de porco. 
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CONTEÚDOS POR ANOS 

 

7º Ano 

Escala com apoio em sistema Boulder – Travessia: Mantém 

3 pontos de apoio; Afasta lateralmente os 3 pontos de apoio, 

adquirindo uma posição de equilíbrio dinâmico; Procura uma 

posição vertical e/ou de afastamento do muro de escalada; 

Utiliza adequadamente as presas. 

10º 

Ano 

Escalada à frente, abrindo uma via: Afasta lateralmente 

os pontos de apoio; Procura uma posição vertical e/ou 

de afastamento do muro de escalada; Utiliza 

adequadamente as presas; Trepa com segurança 

mantendo os três pontos de apoio; Recupera para a 

base da via mantendo uma posição perpendicular à 

parede; Encordoa-se ao arnês corretamente; Dá 

segurança ao companheiro; Conhece e utiliza os nós 

simples: nó de oito e cabrestante 

8º Ano 

Escalada em sistema Molinete/Top Rope: Afasta 

lateralmente os pontos de apoio; Procura uma posição 

vertical e/ou de afastamento do muro de escalada; Utiliza 

adequadamente as presas; Trepa com segurança mantendo 

os três pontos de apoio; Recupera para a base da via 

mantendo uma posição perpendicular à parede. 

11º 

Ano 
 

9º Ano 

Escalada em sistema Molinete/Top Rope: Encordoa-se ao 

arnês corretamente; Dá segurança ao companheiro; 

Conhece e utiliza os nós simples: nó de oito e cabrestante. 

12º 

Ano 
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Luta / Judo 

COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR: 

Realizar com oportunidade e correção as ações técnicas e táticas elementares da luta, respeitando as regras de segurança e de proteção 

da integridade física do companheiro e do próprio. Cumpre os preceitos desportivos e de higiene específicos de cada modalidade e aplica 

as regras, não só como lutador, mas também como árbitro. 

Nível 

I 

Luta no solo: 

Conseguir voltar o companheiro de costas para o solo e sequencialmente provocar “assentamento” de espáduas 

- A partir da posição de barriga no solo – técnicas – controle do braço por dentro com rotação pela frente, controle da perna por 

dentro com rotação por trás 

- A partir da posição de gatas – técnicas – dupla prisão de pernas, dupla prisão de braços 

- Frente a frente, aproveitando o desequilíbrio do companheiro, virá-lo e controlá-lo no solo – LUTA 

Quedas: 

Rolamentos laterais a partir da posição de joelhos 

- Frente a frente, a partir da posição de joelhos e com “pega” na mão do companheiro provocar rolamento lateral 

- Frente a frente, um dos elementos na posição de pé “pega” na mão do companheiro que se encontra de joelhos, provocando-lhe 

rolamento lateral 

Rolamento à retaguarda “jogo” a partir da posição de cócaras, bater nas mãos do companheiro e rolar para trás   

Luta em pé: 

Conseguir derrubar o parceiro, sem resistência, com as seguintes técnicas 

- Controle do braço por dentro com barreira exterior 

- Dupla prisão de pernas com projeção anterior 
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Nível 

E 

Luta no solo: 

Conseguir voltar o companheiro de costas para o solo e sequencialmente provocar “assentamento” de espáduas ou controlá-lo 10 

segundos através de imobilização. 

- A partir da posição de barriga no solo e da posição de gatas utilizando as técnicas – controle do braço e da perna por dentro em 

simultâneo, com rotação lateral e dupla prisão de pernas e de braços, com rotação lateral 

- Técnicas de controlo no solo; On gesa gatame e Yuko shio gatame 

- Frente a frente, aproveitando o desequilíbrio do companheiro, virá-lo e controlá-lo no solo – LUTA / JUDO 

Quedas: 

Queda frontal – Ma ukemi 

Queda rolada para a frente – Zempo ukemi 

Luta em pé: 

Conseguir derrubar o parceiro, sem resistência, com as seguintes técnicas 

- Braço rolado a partir do controlo da cabeça e do braço 

- O goshi – técnica de ancas 

- Ko uchi gari – pequena ceifa interior 

- LUTA / JUDO em pé, tentando derrubar o companheiro 
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Patinagem 

 O aluno: 

 7
º,

 8
º 

e
 9

º 
A

n
o

 -
 N

ív
e
l 

E
le

m
e
n

ta
r 

 

1 - Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões que favoreçam a sua melhoria, preservando sempre as condições de segurança 

pessoal e dos companheiros e de manutenção e arrumação do material. 

 

2 - Realiza um percurso em patins e uma composição em pares e em trios, com música, combinando com coordenação global e fluidez, 

habilidades selecionadas entre as seguintes: 

2.1 - Patina para a frente (após arranque frontal ou lateral) em apoio/impulso alternado de um e outro patim, coordenando a pressão sobre o 

apoio e a inclinação do tronco, para deslizar e mudar de direção com intencionalidade e oportunidade. 

2.2 - Desliza para a frente e para trás sobre um e outro patim, fletindo a perna livre (com o patim à altura do joelho da perna de apoio), 

mantendo a figura e o controlo do deslocamento em equilíbrio (“Quatro”). 

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

do patim no solo. 

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

2.5 - Desliza para a frente e também para trás, desenhando um encadeamento de círculos (“oitos”) afastando e juntando respetivamente as 

pontas dos pés e os calcanhares. 

2.6 - Curva com cruzamento de pernas, cruzando a perna do lado de fora da curva e realizando esse apoio à frente e por dentro do apoio 

anterior. 

2.7 - Curva com os pés paralelos, à direita e à esquerda, com ligeira inclinação dos pés e do tronco para o lado para onde vai virar, mantendo o 

equilíbrio. 

2.8 - Trava em “T” após deslize para a frente, no menor espaço de tempo, mantendo o equilíbrio e ficando em condições de iniciar novo deslize. 

2.9 - Trava em deslize para trás, apoiando o travão no solo e ficando em condições de iniciar novo deslize. 

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

(“águia”). 

2.11 - Inverte o sentido do deslize, a partir da posição de “águia” rodando o pé do sentido do deslizamento, sem pôr os travões no chão. 

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

2.13 - Saltos a um e dois pés, após deslizar para a frente, sobre obstáculos ou marcas traçadas no solo, com impulsão simultânea de um ou 

dos dois pés e receção ao solo com os membros inferiores semi-fletidos, em equilíbrio e segurança. 
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- B – DOMÍNIO DA APTIDÃO FÍSICA 

O Plano Plurianual deve também estruturar-se em torno da periodização do 

treino/elevação das capacidades motoras que constituirá uma componente da atividade 

formativa em todas as aulas. As preocupações metodológicas, ao nível do 

desenvolvimento das capacidades motoras, deverão seguir os mesmos princípios 

pedagógicos das restantes Domínios – a inclusividade, e a diferenciação dos 

processos de treino de acordo com as possibilidades e limitações de cada um. 

O nível de desenvolvimento das capacidades motoras, resultado da avaliação formativa, 

deve permitir ao professor propor situações de treino visando o desenvolvimento das 

capacidades motoras em que os alunos apresentam níveis fracos, ou visando treinar as 

capacidades determinantes para a aprendizagem numa próxima etapa de trabalho ou 

ainda recuperar níveis de aptidão física aceitáveis após períodos de interrupção letiva. 

- Testes de Condição Física 

Os testes de condição física aprovados são os seguintes: 

 

 

- Aplicação dos testes 

 

Cada professor aplicará os testes no mínimo 2 vezes no ano letivo, sendo uma 

obrigatória no 1º período. Não existe limite máximo para aplicação dos testes, sendo que 

cada professor é responsável por gerir os timings de aplicação, tendo em conta as 

características dos alunos da turma.  

Capacidade Física Teste 

Aptidão Aeróbia Vaivém 

Aptidão Muscular – Força Média Abdominais 

Aptidão Muscular – Força Superior Extensão de braços 

Aptidão Muscular – Flexibilidade de Ombros Alcance de mãos 

Aptidão Muscular – Flexibilidade de Pernas Senta e alcança 

Aptidão Muscular – Força Média Extensão do tronco 
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- Desenvolvimento Plurianual da Aptidão Física  

 

5º ANO 6º ANO 

- Identifica os testes das Capacidades Físicas de acordo com o tipo de esforço que se pretende 

7º ANO 8º ANO 9º ANO 

- Relaciona Aptidão Física e Saúde e 

identifica os fatores associados a um estilo 

de vida saudável, nomeadamente o 

desenvolvimento das capacidades 

motoras, a composição corporal, a 

alimentação, o repouso, a higiene, 

afetividade e a qualidade do meio 

ambiente 

Conhece e interpreta os princípios 

fundamentais do treino das capacidades 

motoras, nomeadamente o princípio da 

continuidade, progressão e reversibilidade 

relacionando-os com o princípio biológico da 

autorrenovação da matéria viva, 

considerando-os na sua atividade física, 

tendo em vista a sua Aptidão Física 

Compreende a relação entre a dosificação 

da intensidade e a duração do esforço, no 

desenvolvimento ou manutenção das 

capacidades motoras fundamentais na 

promoção da saúde. 

Conhece e interpreta fatores de saúde e risco 

associados à prática das atividades físicas, 

tais como doenças, lesões, substâncias 

dopantes e condições materiais, de 

equipamentos e de orientação do treino, 

utilizando esse conhecimento de modo a 

garantir a realização da atividade física em 

segurança 

Conhece processos de controlo do esforço e 

identifica sinais de fadiga ou inadaptação à 

exercitação praticada, evitando riscos para a 

Saúde tais como: dores, mal-estar, 

dificuldades respiratórias, fadiga e 

recuperação difícil. 
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- Resistência 

 

Objetivos a atingir 

5º ANO 6º ANO 

- O aluno realiza em situação de corrida contínua, de jogo, percurso de habilidades ou outra, ações motoras globais de longa duração 

(acima de cinco minutos) com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à 

fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço 

- Corrida numa direção e na outra (Vaivém) em distâncias de 20 metros 

7º ANO 8º ANO 9º ANO 

- O aluno realiza em situação de corrida contínua, de jogo, percurso 

de habilidades ou outra, ações motoras globais de longa duração 

(acima de oito minutos) com intensidade moderada a vigorosa, sem 

diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à 

fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço 

- O aluno realiza em situação de corrida contínua, de jogo, percurso 

de habilidades ou outra, ações motoras globais de longa duração 

(acima de 10 minutos) com intensidade moderada a vigorosa, sem 

diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à 

fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço 

- Corrida numa direção e na outra (Vaivém) em distâncias de 20 metros 
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- Força 

 

Objetivos a atingir 

5º ANO 6º ANO 

- O aluno realiza com correção em circuitos de treino ou exercitação simples, como volume e intensidade definidas pelo professor, ações 

motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada velocidade de contração muscular 

7º ANO 8º ANO 9º ANO 

- O aluno realiza com correção em circuitos de treino ou 

exercitação simples, como volume e intensidade definidas 

pelo professor, ações motoras vencendo resistências fracas 

a ligeiras, com elevada velocidade de contração muscular. 

- O aluno realiza com correção em circuitos de treino ou exercitação simples, 

como volume e intensidade definidas pelo professor, ações motoras de 

contração muscular localizada, vencendo resistências de carga fraca ou 

ligeira, com elevada velocidade em cada ação, em esforços de duração 

relativamente prolongada, resistindo à fadiga sem diminuição nítida de 

eficácia 

- Maior número de flexões/extensões de braços no solo – força superior 
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- Velocidade 

 

Objetivos a atingir 

5º ANO 6º ANO 

- O aluno nas situações definidas pelo professor, respeitando os tempos de trabalho e de recuperação adequados, reage rapidamente a um 

sinal conhecido iniciando as ações motoras previstas, globais ou localizadas e em situação de seleção, combinação ou correção de 

resposta 

7º ANO 8º ANO 9º ANO 

- O aluno nas situações definidas pelo 

professor, respeitando os tempos de 

trabalho e de recuperação adequados, 

reage rapidamente a um sinal conhecido 

iniciando as ações motoras previstas, 

globais ou localizadas e em situação de 

seleção, combinação ou correção de 

resposta  

- O aluno nas situações definidas pelo 

professor, respeitando os tempos de 

trabalho e de recuperação adequados, 

realiza ações motoras acíclicas com a 

máxima velocidade, sem perda de 

eficácia dos movimentos e ações 

motoras cíclicas com a máxima 

velocidade em cada execução singular, 

sem perda de eficácia dos movimentos  

- O aluno nas situações definidas pelo professor, 

respeitando os tempos de trabalho e de 

recuperação adequados, realiza ações motoras 

globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, no 

menor tempo possível, sem perda de eficácia e 

realiza ações motoras globais de curta duração ( até 

45 ´´ ) com o máximo de intensidade naquele 

tempo, sem diminuição nítida de eficácia 
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- Flexibilidade 

 

1ª Linha – Objetivos a atingir 

 

5º ANO 6º ANO 

- O aluno respeitando as indicações metodológicas específicas do treino da flexibilidade (ativa), realiza ações motoras com grande 

amplitude, à custa de elevada mobilidade articular e elasticidade muscular. 

7º ANO 8º ANO 9º ANO 

- O aluno respeitando as indicações metodológicas específicas do treino da flexibilidade (ativa), realiza ações motoras com grande 

amplitude, à custa de elevada mobilidade articular e elasticidade muscular. 

- Chega com as duas mãos à frente o mais longe possível sentado no chão com uma e outra perna fletida deixando a outra estendida 

- Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com um braço por cima do ombro e o outro por baixo do cotovelo, com um e outro braço 
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- Destreza Geral/Agilidade  

 

Objetivos a atingir 

 

5º ANO 6º ANO 

- O aluno realiza movimentos de deslocamento no espaço associados a movimentos segmentares, com alternância de ritmos e velocidade, 

em combinações complexas desses movimentos, globalmente bem coordenadas 

7º ANO 8º ANO 9º ANO 

- O aluno realiza movimentos de deslocamento no espaço associados a movimentos segmentares, com alternância de ritmos e velocidade, 

em combinações complexas desses movimentos, globalmente bem coordenadas 
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- Avaliação da Domínio da Aptidão Física 

 

A avaliação da condição física dos alunos será feita mediante um conjunto de provas, 

aplicando-se para este efeito a bateria de testes Fitnessgram. Os valores da Zona 

Saudável de Aptidão Física (ZSAF) devem ser considerados como uma referência 

fundamental para cada capacidade motora. 

 

Os valores de referência da ZSAF encontram-se no Anexo IVd. 

 

Definição de ZSAF para aplicação dos critérios de avaliação, por ano de escolaridade: 

 

Anos Testes Obrigatórios 

Do 5º ao 8º Anos Resistência aeróbia + Força abdominal 

Do 9º ao 12º Anos Resistência aeróbia + Força abdominal + Outro (Força superior ou 

Flexibilidade) 

 

Do 5º ao 8º Anos 

O aluno realiza os testes de Resistência aeróbia e Força abdominal, devendo estar na 

ZSAF para ser considerado apto. 

 

Do 9º ao 12ºAnos 

O aluno realiza os testes de Resistência aeróbia, Força abdominal e Outro (Força 

superior ou Flexibilidade), devendo estar na ZSAF em todos eles para ser considerado 

apto. 
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- C – DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS 

 

A Domínio dos Conhecimentos definida pelo grupo de Educação Física visa que o aluno: 

 

Compreenda, traduzindo em linguagem própria, a dimensão cultural da atividade física na 

atualidade, e ao longo dos tempos. 

 

Identificando as características que lhe conferem essa dimensão. Reconhecendo a 

diversidade e variedade das atividades física, e os contextos e objetivos com que se 

realizam. Distinguindo Desporto de Educação Física, reconhecendo o valor formativo de 

ambos, na perspetiva da educação permanente. 

 

Identifique fenómenos associados a limitações das possibilidades de prática das 

Atividades Físicas, da Aptidão Física e da Saúde dos indivíduos e das populações, tais 

como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a 

industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades. 

 

Abaixo apresenta-se os conteúdos programáticos por anos de escolaridade. 

- Desenvolvimento Plurianual dos Conhecimentos 

 

5º Ano 

 

A – Identifica as Capacidades Físicas de acordo com as características do esforço 

realizado 

- Resistência 

- Força 

- Velocidade 
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6º Ano 

A – Identifica as Capacidades Físicas de acordo com as características do esforço 

realizado 

- Resistência 

- Força 

- Velocidade 

- Flexibilidade 

- Agilidade e Coordenação (geral) 

 

7º Ano 

 

A – Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo 

de vida saudável: 

- Desenvolvimento das capacidades motoras 

- Composição corporal (Índice de Massa Corporal - IMC) 

- Alimentação 

8º Ano 

 

A – Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo 

de vida saudável: 

- Desenvolvimento das capacidades motoras 

- Composição corporal (Índice de Massa Corporal - IMC) 

- Alimentação 

- Repouso 

- Higiene 

- Afetividade 

- Qualidade do meio ambiente 
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9º Ano 

A – Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo 

de vida saudável: 

- Desenvolvimento das capacidades motoras 

- Composição corporal (Índice de Massa Corporal - IMC) 

- Alimentação 

- Repouso 

- Higiene 

- Afetividade 

- Qualidade do meio ambiente 

 

B – Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na 

atualidade e ao longo dos tempos, identificando fenómenos associados a 

limitações da prática de atividade física, relacionando-os com a evolução das 

sociedades: 

- Sedentarismo e evolução tecnológica 

- Poluição 

- Urbanismo 

- Industrialização 

 

10ºAno 

 

A – Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo 

de vida saudável: 

 

B – Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na 

atualidade e ao longo dos tempos, identificando fenómenos associados a 

limitações da prática de atividade física, relacionando-os com a evolução das 

sociedades: 
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11ºAno 

 

A - Princípios do treino das capacidades motoras 

- Reversibilidade 

- Continuidade 

- Progressão 

 

B - Intensidade e Duração do esforço  

 

C - Fatores de risco associados à prática de atividades físicas 

- Lesões e doenças 

- Substâncias dopantes 

- Condições materiais e de treino e segurança na atividade física 

- As componentes do método R.I.C.E. 

 

12ºAno 

A - Conhece, interpreta e relaciona os conceitos subjacentes aos seguintes temas: 

- Processos de controlo do esforço, sinais de fadiga e inadaptação ao exercício 

(dores, mal-estar, dificuldades respiratórias, recuperação difícil). 

- Controlo do esforço 

- Sinais de fadiga 

 

Avaliação do Domínio dos Conhecimentos (2º e 3º Ciclos e Secundário) 

- Registo de questionamento, prova escrita individual ou trabalho de grupo (Anexo XXX) 
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3 CAPÍTULO III – COMPLEMENTO CURRICULAR: ACTIVIDADES 

- Atividades Sistemáticas de Complemento Curricular 

- Desporto Escolar  

 

O Desporto Escolar no agrupamento divide-se em: 

1. Grupo equipas com quadro competitivo 

2. Atividade interna 

 

Tendo em conta esta divisão poderemos então concretizar o projeto do desporto escolar 

partindo de princípios orientadores. Serão criados grupos equipa que tenham condições 

de se manter a funcionar pelos menos por 3 anos e que respeitem as condições dos 

recursos humanos e materiais da escola. O grupo equipa é projeto da escola e não de 

um professor. 

 

A criação de um grupo equipa deverá sempre respeitar as necessidades e interesses dos 

alunos da escola e ainda objetivos a atingir a curto/médio prazo no projeto curricular de 

Educação Física. No intuito de desenvolver mais uma determinada matéria ou de 

aproveitar melhor os recursos humanos e materiais, poder-se-á incluir no projeto do 

desporto escolar determinado grupo equipa, que respeite os princípios já numerados, e 

que ajude a concretizar objetivos mais amplos. 

 

Assim, serão atribuídos aos professores do grupo, créditos horários no sentido de se 

criarem os grupos equipas que a escola entender necessário para a concretização do 

projeto, mediante o interesse e necessidades dos alunos formulado em folha própria a 

preencher no ato da matrícula. A cada professor deverá ser atribuído um crédito horário, 

definido pelo Gabinete Nacional do Desporto Escolar, consoante a atividade a 

desenvolver. 

 

A atividade interna deverá ter um papel fundamental na concretização do projeto 

curricular de Educação Física, criando momentos ou espaços de atividades 

concentradas, em forma de torneio, clínicas, seminário ou campos de férias, no sentido 
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de proporcionar aos alunos não só um espaço de concretização da atividade preferida, 

mas também momentos em que pode desenvolver mais e melhor conteúdos que não são 

abordados nas aulas e em que pode, em competição interna na escola, por em prática o 

que aprendeu ao longo do ano. 

 

 

  

Núcleo Objetivo específico 

Voleibol – Atividade 

Externa 

Escola de Referência 

Desportiva 

Desenvolvimento da modalidade; intervenção prioritária na 

Domínio do Voleibol no Concelho; organização de 

atividades; 

Voleibol – Atividade 

Interna 

Desenvolvimento do voleibol nos escalões mais baixos para 

formação dos jovens para as equipas de juvenis e juniores 

Basquetebol – atividade 

externa 

Desenvolvimento da modalidade; apoio a alunos; elevação 

dos níveis de prática 

Atividades Rítmicas 

Expressivas 

Desenvolvimento da modalidade; apoio a alunos; elevação 

dos níveis de prática 

Ginástica – atividade 

externa 

Desenvolvimento da modalidade; apoio a alunos; elevação 

dos níveis de prática 

Multiactividades de Ar 

Livre 

Desenvolvimento da modalidade; apoio a alunos; elevação 

dos níveis de prática 

Judo 
Desenvolvimento da modalidade; apoio a alunos; elevação 

dos níveis de prática 
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- Outros Eventos/clubes  

IMC/ACTVESP – PES 

 

- Atividades Pontuais de Complemento Curricular 

 

As atividades de complemento curricular devem ter em conta o projeto curricular de 

Educação Física em vigor e ainda as grandes orientações do projeto educativo da escola. 

 

Devem centrar-se em alturas “ chave “ do ano letivo de modo a criar uma tradição e uma 

habituação de toda a comunidade escolar, envolvendo alunos, funcionários, professores 

e encarregados de educação. Poderão e deverão refletir o trabalho do departamento nas 

diferentes Domínios e constituirão um meio privilegiado de demonstração e exaltação dos 

alunos dentro e fora da escola, como é o caso dos torneios inter-turma, dos Jogos de 

Loures, entre outros. 

Estes pontos altos serão: 

Corta-Mato – 1º período 

Final do 1º período – Torneio Tribola 

AR1 do Curso Tecnológico de Desporto 

Final do 2º período – torneio de Atletismo 

Torneio Noturno de Voleibol  

Estas atividades pontuais deverão ser objetivadas e concretizadas em documento próprio 

durante o mês de Setembro do ano letivo em questão, de modo a poderem fazer parte do 

Plano Anual de Atividades (Anexo IVf) das escolas/Agrupamento.  

 

 

PAA 

VISITAS DE ESTUDO 

SAÍDAS DE CAMPO 

OUTROS 
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4 CAPÍTULO IV – CURSO PROFISSIONAL DE DESPORTO 

 

 

- Critérios de Seleção/perfil 

- Plano Anual de Atividades 

- Composição curricular 

- Desenvolvimento Plurianual dos Conteúdos  

 

De acordo com documento anexo. 
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5 CAPÍTULO V - AVALIAÇÃO 

- Critérios de Avaliação em Educação Física  

 

A avaliação dos alunos em Educação Física realiza-se de maneira equivalente às 

restantes disciplinas dos planos curriculares, aplicando-se as normas e princípios gerais 

que a regulam. 

 

No que se refere à especificidade da disciplina, a avaliação decorre dos objetivos de ciclo 

e de ano, os quais explicitam os aspetos em que se deve incidir a observação dos alunos 

nas situações apropriadas. 

 

Assim, os objetivos de ciclo constituem as principais referências no processo de 

avaliação dos alunos, incluindo o tipo de atividade em que devem ser desenvolvidas e 

demonstradas atitudes, conhecimentos e capacidades, comuns aos Domínios e 

Subdomínios da Educação Física e as que caracterizam cada uma delas. 

 

Considera-se que o reconhecimento do sucesso é representado pelo 

domínio/demonstração de um conjunto de competências que decorrem dos objetivos 

gerais. 

 

O grau de sucesso ou desenvolvimento do aluno em Educação Física corresponde à 

qualidade revelada na interpretação prática dessas competências nas situações 

características inscritas na própria definição dos objetivos. 

 

Operacionalização do grau de sucesso 

 

A revisão dos programas nacionais de Educação Física, que ocorreu em simultâneo com 

a reorganização curricular, conduziu ao abandono dos critérios de avaliação utilizados 

durante décadas, em que os alunos eram avaliados em função do seu desempenho nos 

domínios psicomotor, cognitivo e sócio afetivo, implicando uma avaliação centrada em 

três Domínios específicas (Aptidão Física, Atividades Físicas e Conhecimentos), sendo a 
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classificação obtida resultado da expressão integradora de um todo, colocando de fora as 

percentagens sectoriais e envolvendo atitudes e valores que não podem ser isoladas dos 

diversos objetivos.  

 

Assim, consideram-se, como referência fundamental para o sucesso nesta área 

disciplinar, 3 grandes Domínios de avaliação específicas da Educação Física, que 

representam os grandes Domínios de extensão da Educação Física: 

 Domínio das Atividades Físicas (matérias) 

 Domínio da Aptidão Física 

 Domínio dos Conhecimentos 

Considera-se, ainda, que cada aluno pode situar-se, em relação a cada matéria, num dos 

seguintes níveis: 

 Não atinge o Nível Introdução (NI) 

 Atinge Parte do Nível I (PI) 

 Nível Introdução (I) 

 Atinge Parte do Nível E (PE) 

 Nível Elementar (E) 

 Atinge Parte do Nível A (PA) 

 Nível Avançado (A)  
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Estes níveis resultam do grau de cumprimento dos objetivos traduzidos pelas 

competências ao nível das atitudes e valores, conhecimentos e capacidades.  

Para as presentes normas, um aluno é considerado no nível introdução ou elementar 

quando está apto a aprender um nível mais exigente do programa, respetivamente o 

elementar ou o avançado. 

 

Exceções: 

 A atribuição da classificação do nível de desempenho (I, E ou A) poderá ser 

considerado parte do nível (PI, PE ou PA), caso este corresponda aos conteúdos 

programáticos e objetivos definidos para esse ano 

 No subdomínio de Dança, a atribuição do nível de classificação ao aluno 

corresponde às danças definidas para esse ano 

 

Critérios de sucesso 

 

Consideram-se as matérias de Educação Física agrupadas em Subdomínios. As matérias 

da mesma categoria concorrem para o desenvolvimento de competências semelhantes. 

 

Agrupamento das matérias para aplicação das presentes normas: 

 

Subdomínio 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo e Secundário 

Perícia e 

Manipulações 

Perícia e 

Manipulações 
  

Deslocamentos 

e Equilíbrio 

Deslocamentos e 

Equilíbrio 
  

Jogos Jogos Jogos   

Jogos 

Desportivos 

Coletivos 

 

Futebol, Voleibol, 

Basquetebol e 

Andebol - 6º ano 

Futebol, Voleibol, 

Basquetebol e Andebol 
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(JDC) 

Ginástica Ginástica 
Ginástica no Solo e de 

Aparelhos 

Ginástica no Solo, 

Aparelhos e Acrobática 

Atletismo  Atletismo Atletismo 

Patinagem * Patinagem Patinagem  

Dança 
Atividades Rítmicas 

e Expressivas 
Dança 

Dança, Danças Sociais 

e Tradicionais 

Raquetas   Badminton e Ténis 

Outras  

Outras (Raquetas, 

Orientação, Luta, 

Basebol/Softebol, 

Jogos Tradicionais) 

Outras (Orientação, 

Luta, Corfebol, 

Escalada, 

Basebol/Softebol, 

Râguebi) 

* Dependente da aquisição de material 
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- 5º Ano 

 

São selecionadas as 3 melhores matérias de cada aluno (onde o aluno revelou melhores 

níveis de desempenho). São obrigatoriamente consideradas: 

 

 3 Matérias dos Subdomínios, sendo obrigatório que cada Subdomínio seja 

diferente 

  

Classificação Aptidão Física Conhecimentos 

Atividades Físicas 

(a) 

O aluno atinge no 

mínimo, os 

seguintes níveis de 

desempenho: 

2 
O aluno Não se encontra 

APTO 

O aluno Não 

REVELA 
2NI 

3 

O aluno encontra-se 

APTO 
O aluno REVELA 

3I 

4 4I 

5 5I 

 

Domínio da Aptidão Física 

Considera-se APTO quando o aluno:  

 Se encontra nos parâmetros definidos pela ZSAF (zona saudável de aptidão 

física)  

 

Domínio dos Conhecimentos 

Considera-se que o aluno REVELA os conhecimentos quando:  

 Identifica e aplica na sua prática os conceitos subjacentes aos temas propostos 
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- 6º Ano 

 

São selecionadas as 4 melhores matérias de cada aluno (onde o aluno revelou melhores 

níveis de desempenho). São obrigatoriamente consideradas: 

 3 Matérias dos Subdomínios, sendo obrigatório que cada Subdomínio seja 

diferente 

Classificação Aptidão Física Conhecimentos 

Atividades Físicas (a) 

O aluno atinge no 

mínimo, os seguintes 

níveis de 

desempenho: 

2 
O aluno Não se encontra 

APTO 
O aluno Não REVELA 3NI 

3 

O aluno encontra-se APTO O aluno REVELA 

4I 

4 5I 

5 6I 

 

Domínio da Aptidão Física 

Considera-se APTO quando o aluno:  

 Se encontra nos parâmetros definidos pela ZSAF (zona saudável de aptidão 

física)  

 

Domínio dos Conhecimentos 

Considera-se que o aluno REVELA os conhecimentos quando:  

Identifica e aplica na sua prática os conceitos subjacentes aos temas propostos 

 

Nota: Em casos excecionais poderá considerar-se a atribuição do nível 3 a um aluno que 

não revele no Domínio dos Conhecimentos ou não se encontre apto no Domínio da 

Aptidão Física. 
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- 7º Ano 

 

São selecionadas as 5 melhores matérias de cada aluno (onde o aluno revelou melhores 

níveis de desempenho). São obrigatoriamente consideradas: 

 

 1 Matéria do Subdomínio Jogos Desportivos Coletivos (JDC) 

 1 Matéria do Subdomínio Ginástica 

 3 Matérias dos restantes Subdomínios, sendo obrigatório que cada 

Subdomínio seja diferente 

  

Classificação Aptidão Física Conhecimentos 

Atividades Físicas 

(a) 

O aluno atinge no 

mínimo, os 

seguintes níveis 

de desempenho: 

2 
O aluno Não se encontra 

APTO 

O aluno Não 

REVELA 
4NI 

3 

O aluno encontra-se 

APTO 
O aluno REVELA 

5I 

4 2I+3E 

5 5E 

 

Domínio da Aptidão Física 

Considera-se APTO quando o aluno:  

 Se encontra nos parâmetros definidos pela ZSAF (zona saudável de aptidão 

física)  

Domínio dos Conhecimentos 

Considera-se que o aluno REVELA os conhecimentos quando:  

 Relaciona e aplica na sua prática os conceitos subjacentes aos temas propostos 



 

 90 

- 8º Ano 

 

São selecionadas as 6 melhores matérias de cada aluno (onde o aluno revelou melhores 

níveis de desempenho). São obrigatoriamente consideradas: 

 1 Matéria do Subdomínio Jogos Desportivos Coletivos (JDC) 

 1 Matéria do Subdomínio Ginástica 

 4 Matérias dos restantes Subdomínios, sendo obrigatório que cada 

Subdomínio seja diferente 

Nível Aptidão Física Conhecimentos 

Atividades Físicas 

(a) 

O aluno atinge no 

mínimo, os 

seguintes níveis de 

desempenho: 

2 
O aluno Não se encontra 

APTO 

O aluno Não 

REVELA 
5NI 

3 

O aluno encontra-se 

APTO 
O aluno REVELA 

6I 

4 3I + 3E 

5 6E 

 

Domínio da Aptidão Física 

Considera-se APTO quando o aluno:  

 Se encontra nos parâmetros definidos pela ZSAF (zona saudável de aptidão 

física)  

 

Domínio dos Conhecimentos 

Considera-se que o aluno REVELA os conhecimentos quando:  

 Identifica, relaciona e aplica na sua prática os conceitos subjacentes aos temas 

propostos 
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- 9º Ano 

 

São selecionadas as 6 melhores matérias de cada aluno (onde o aluno revelou melhores 

níveis de desempenho). São obrigatoriamente consideradas: 

 

 2 Matéria do Subdomínio Jogos Desportivos Coletivos (JDC) 

 1 Matéria do Subdomínio Ginástica 

 1 Matéria do Subdomínio Dança 

 2 Matérias dos restantes Subdomínios, sendo obrigatório que cada 

Subdomínio seja diferente 

  

Nível Aptidão Física Conhecimentos 

Atividades Físicas (a) 

O aluno atinge no 

mínimo, os seguintes 

níveis de 

desempenho: 

2 
O aluno Não se encontra 

APTO 

O aluno Não 

REVELA 
6NI 

3 

O aluno encontra-se APTO O aluno REVELA 

5 I + 1 E 

4 2 I + 3E + 1A 

5 3 E + 3 A 

 

Domínio da Aptidão Física 

Considera-se APTO quando o aluno:  

 Se encontra nos parâmetros definidos pela ZSAF (zona saudável de aptidão 

física)  

 

Domínio dos Conhecimentos 
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Considera-se que o aluno REVELA os conhecimentos quando:  

 Identifica, interpreta e relaciona e aplica na sua prática os conceitos subjacentes 

aos temas propostos 

 

 

Nota: Em casos excecionais poderá considerar-se a atribuição do nível 3 a um aluno que 

não revele no Domínio dos Conhecimentos ou não se encontre apto no Domínio da 

Aptidão Física. 
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- 10º/11º/12º Anos 

 

Matérias a lecionar nos 10º,11º e 12º Anos: Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol, 

Ginástica no Solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Acrobática, Atletismo, Dança e 

Badminton e outras 

 

Para o 10º ano - São selecionadas as 6 melhores matérias de cada aluno (onde o aluno 

revelou melhores níveis de desempenho). São obrigatoriamente consideradas: 

 

 2 Matéria do Subdomínio Jogos Desportivos Coletivos (JDC) 

 1 Matéria do Subdomínio Ginástica 

 1 Matéria do Subdomínio Dança 

 2 Matérias dos restantes Subdomínios que cada Subdomínio seja diferente 

 

Para 11º e 12º ano – Regime de opções (6 matérias) 

 

 2 Matéria do Subdomínio Jogos Desportivos Coletivos (JDC) 

 1 Matéria do Subdomínio Ginástica ou Atletismo 

 1 Matéria do Subdomínio Dança 

 2 Matérias dos restantes Subdomínios que cada Subdomínio seja diferente 
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Classificação Aptidão Física Conhecimentos 

Atividades Físicas 

O aluno atinge no mínimo, os 

seguintes níveis de desempenho: 

10º 11º 12º 

5 

O aluno Não se 

encontra APTO 

O aluno Não 

REVELA 

5 I 6 I 5 I + 1 E 

6 

7 

6 I 5 I + 1 E 4 I + 2 E 8 

9 

10 

O aluno 

encontra-se 

APTO 

O aluno REVELA 

5 I + 1 E 4I + 2E 3I + 3E 
11 

12 

13 

14 

2 I + 3E + 

1A 

1 I + 3E + 2 

A 
3E + 3A 

15 

16 

17 

18 

3 E + 3 A 2 E + 4 A 1 E + 5 A 19 

20 
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Domínio da Aptidão Física 

Considera-se APTO quando o aluno:  

 Se encontra nos parâmetros definidos pela ZSAF (zona saudável de aptidão 

física)  

 

Domínio dos Conhecimentos 

Considera-se que o aluno REVELA os conhecimentos quando:  

 Conhece, interpreta e analisa criticamente, relaciona e aplica na sua prática os 

conceitos subjacentes aos temas propostos 

 

Nota: Em casos excecionais poderá considerar-se a atribuição do nível 10 a um aluno 

que não revele no Domínio dos Conhecimentos ou não se encontre apto no Domínio da 

Aptidão Física. 

No final de cada ciclo será  realizada uma prova de aferição por um grupo de professores 

da disciplina, através de observação direta das situações definidas no protocolo de 

avaliação. As observações serão registadas em documento próprio, aferindo todo o 

trabalho ao longo do ciclo e contribuindo para a nota final do aluno. 
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- Condições Especiais de Avaliação - Alunos com atestado médico 

permanente 

 

3º CICLO E SECUNDÁRIO 

A avaliação dos alunos com atestado médico permanente ou de longa duração realiza-se 

cumprindo os mesmos princípios mencionados anteriormente, tendo estes alunos que 

cumprir o mesmo percurso curricular dos restantes. Exclui-se desta avaliação a prestação 

de provas da Domínio da Aptidão Física. 

 

Contudo, e porque estão privados legalmente de prestar provas práticas relativas às 

matérias, da mesma forma que os demais colegas, estabelece-se um regime especial de 

avaliação que visa permitir ao professor e ao aluno um controlo permanente da sua 

aprendizagem e balizar os conteúdos, estabelecendo objetivos a atingir no final de cada 

período para cada nível de aprendizagem, ou seja, os Níveis Introdução, Elementar e 

Avançado. 

 

1. DOMÍNIO DAS ACTIVIDADES FÍSICAS (matérias) 

NÍVEIS OBJECTIVOS 

INTRODUÇÃO 

Conhece as principais regras definidas pelo professor 

e aplica-as como árbitro ou juiz. 

Explicita e executa corretamente as principais regras 

de segurança. Identifica corretamente as principais 

características e objetivos da matéria abordada 

Coopera com os companheiros e com o professor 

incentivando e apoiando as suas ações, ajudando e 

corrigindo no sentido de favorecer a melhoria das suas 

prestações. 

ELEMENTAR 

Identifica corretamente os principais gestos técnicos 

ou técnicas da matéria e também dos materiais e 

equipamentos utilizados. 

AVANÇADO 

Elabora corretamente uma proposta de abordagem de 

um gesto técnico ou técnica e apresenta a informação 

à turma. 
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Para cada matéria o aluno encontrará um estado de cumprimento dos objetivos que se 

traduzirá em níveis de desenvolvimento, ou seja, não cumpre o Nível Introdução (NI), 

Introdução (I), Elementar (E) ou Avançado 

 

2. APTIDÃO FÍSICA 

 

O aluno não tem que prestar provas nesta Domínio. 

 

3. DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS 

 

Nesta Domínio cumprem-se os pressupostos já definidos para os alunos sem atestado 

médico. 
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- Autoavaliação 

 

A autoavaliação é uma ferramenta essencial para que o aluno desenvolva a consciência 

das suas limitações e capacidades ao mesmo tempo que permite a troca de informação 

no sentido da procura das causas para o insucesso/sucesso. 

 

Na sequência de todo este projeto, cabe ao aluno, em momentos definidos pelo 

professor, mas obrigatoriamente no final de cada período, revelar o seu grau de perceção 

relativamente às matérias abordadas e à aprendizagem que fez ou não das mesmas, 

relacionando o seu desempenho, com os objetivos propostos para aquela unidade 

didática, etapa ou período. 

 

Seguidamente o aluno deverá ser capaz de se colocar quantitativamente num dos níveis 

da escala de classificação do 3º ciclo ou do secundário, utilizando para isso as regras dos 

critérios de avaliação. 

 

Ficha de autoavaliação (Anexo IVg) 

 

 

Domínio da Aptidão Física 

Considera-se APTO quando o aluno:  

 Se encontra nos parâmetros definidos pela ZSAF (zona saudável de aptidão 

física)  

 

Domínio dos Conhecimentos 

Considera-se que o aluno REVELA os conhecimentos quando:  

 Conhece, interpreta e analisa criticamente, relaciona e aplica na sua prática os 

conceitos subjacentes aos temas propostos 
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Nota: Em casos excecionais poderá considerar-se a atribuição do nível 10 a um aluno 

que não revele no Domínio dos Conhecimentos ou não se encontre apto no Domínio da 

Aptidão Física. 

 

No final de cada ciclo será  realizada uma prova de aferição por um grupo de professores 

da disciplina, através de observação direta das situações definidas no protocolo de 

avaliação. As observações serão registadas em documento próprio, aferindo todo o 

trabalho ao longo do ciclo e contribuindo para a nota final do aluno. 
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- Critérios de Avaliação no Curso Tecnológico de Desporto  

 

 

- Critérios de Avaliação no Curso Profissional de Desporto  
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- Avaliação do PCEF  

 

Avaliar face aos objetivos delineados 

 

Para que se verifique uma ajustada implementação do Projeto Curricular de Ed. Física, 

torna-se necessário, no final de cada ano letivo, proceder-se a uma autoavaliação das 

atividades desenvolvidas pelo Departamento, de forma a produzir relatórios que indique e 

caracterizem as principais melhorias a introduzir, e eventuais aspetos a corrigir.  

 

Sendo assim, serão avaliadas 4 grandes Domínios de trabalho: 

- Autoavaliação das matérias  

- Autoavaliação das práticas letivas 

- Autoavaliação das instalações e recursos 

- Autoavaliação dos resultados dos alunos em EF 

- Autoavaliação do Projeto de Apoio à Expressão Física motora 

 

O modelo é o seguinte: 

 

Serão criados grupos de trabalho no início de cada triénio que produzirão relatórios 

anuais, a apresentar em Julho numa reunião de Departamento que os aprovará ou não. 

Os itens aprovados constituirão matéria a analisar para se delinear novo plano de 

melhoria. 
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Domínio Quem? O quê? Como? 

Matérias 

Grupo de trabalho 

de 4 ou 5 

professores com 

Coordenador. de 

Desporto Escolar 

Matérias nucleares 

Matérias alternativas 

Fitnessgram 

Conhecimentos 

Desporto Escolar 

Atividades pontuais 

Análise de documentos 

Práticas letivas 
Coordenador de 

Departamento 

Práticas letivas de cada 

professor 

Assistência a aulas 

Análise de documentos 

Instalações e 

recursos 

Grupo de trabalho 

de 

3 ou 4 professores 

Ginásio, pavilhão e 

exterior 

Recursos materiais 

Materiais didáticos 

Visita crítica 

 Grelha de taxas de 

utilização 

Inventários 

Resultados dos 

alunos 

Grupo de trabalho 

de 3 ou 4 

professores 

Percurso dos alunos na 

escola 

Influência na média 

Resultados por professor 

Comparação entre anos 

Comparação entre 

turmas/ano 

Controlo estatístico 

através das pautas do 3º 

período 

Projeto de 

Acompanhamento 

à Expressão 

Físicomotara 

Grupo de 

professores 

envolvidos no 

projeto 

Modo de intervenção 

Coordenação com os 

professores titulares 

Relato das experiencias 
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Aprovado na sua versão final em Reunião de Departamento no dia 7 de Novembro de 

2012 

 

 

O Delegado de Grupo ________________________________________________ 

    (Prof. Nuno Reis) 

 

 

 

Aprovado na sua versão final em Conselho Pedagógico no dia 5 de Dezembro de 2012 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico ____________________________________ 

    (Dra. Marina Simão) 

 

 

 

Portela, 5 de Dezembro de 2012 

 

A Diretora do Agrupamento, ____________________________________________ 

    (Dra. Marina Simão) 
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- Anexos 

Anexo XXX – Área dos Conhecimentos 

 

- Avaliação do Domínio dos Conhecimentos (2º e 3º Ciclos e Secundário): 

 

1. Tipo de prova: Escrita individual 

 

2. Temas: Do respetivo ano letivo 

 

3. Duração: 45 minutos 

 

4. Material autorizado: Material de escrita, caneta de tinta azul ou preta 

 

5. Critérios Gerais de Correção - Conhece, interpreta, analisa e relaciona os conceitos 

 

6. Classificação Final: “REVELA” / “NÃO REVELA” Conhecimentos 

 

7. Calendarização 

 

 

1º Período: Realização da prova escrita individual  

Preparação para a prova escrita individual (estratégias/instrumentos a definir pelo 

professor) 

Recuperação: Para os alunos que Não Revelaram Conhecimentos 
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2º Período: Realização da prova escrita individual 

1ª Prova (antes das reuniões intercalares) 

2ª Prova (recuperação): Para os alunos que Não Revelaram Conhecimentos 

 

 

3º Período: Realização da prova escrita individual 

3ª Prova (recuperação): Para os alunos que Não Revelaram Conhecimentos 

 

8. Avaliação 

Só será realizado uma prova de recuperação ao(s) aluno(s) que não conseguirem a 

classificação de “REVELA”. 

Caso o aluno consiga a avaliação de “REVELA” em qualquer das provas, tem logo 

adquirido “APTO” nesta Domínio, prescindindo da elaboração de qualquer outra prova. 

 

Nota: O não cumprimento das condições de realização implica o estar “INAPTO” no 

Domínio dos Conhecimentos. 
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- Avaliação do Domínio dos Conhecimentos (2º e 3º Ciclos e Secundário): 

 

1. Tipo de prova: Trabalho de grupo (pesquisar, construir e apresentar) 

 

2. Temas: Do respetivo ano letivo 

 

3. Definir 4/5 grupos de trabalho (durante o mês de Novembro) 

 

4. sorteio dos Temas por grupo: 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

    

    

    

    

    

    

 

- 5. Condições de realização 

- 5.1 Estrutura do trabalho: 

1. Capa 

2. Índice 

3. Introdução (apresentação do tema/âmbito e estrutura do trabalho) 

4. Desenvolvimento do trabalho /Corpo do Trabalho (indicar o responsável por 

cada parte) 

5. Conclusão (síntese e utilidade do trabalho) 

6. Bibliografia (livros, revistas, Internet ou outros) 
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7. Anexos (artigos de interesse e/ou complementares) 

 

Atenção:  

1. A Introdução e Conclusão do trabalho é da responsabilidade do grupo, mas cada aluno 

é responsável por uma parte do trabalho. 

2. Todos os elementos do grupo devem dominar a totalidade do trabalho, pois só no dia 

da apresentação à turma é sorteada a parte que cada um vai apresentar. 

3. Devem citar sempre a fonte da qual retiram a informação.  

 

5.2 Normas de realização: 

1. Trabalho em Power Point,  

2. Máximo 20 slides 
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6. Calendarização  

 

1ºPeríodo: Recolha bibliográfica e atribuição da responsabilidade de cada parte do 

trabalho, entre os elementos do grupo. 

Entrega da 1ª versão 

(sempre que possível enriquecer o trabalho com exemplos de situações ocorridas 

nas aulas de EF) 

 

2ºPeríodo: Entrega do trabalho  

Entrega da versão final 

 

3º Período:  

Apresentação à turma 

-  

 

- 7. Avaliação 

 

7.1 Trabalho 

7.2 Apresentação à Turma 

 

 

 

Classificação Final: “REVELA” / “NÃO REVELA” Conhecimentos 

 

Nota: O não cumprimento das condições de realização implica o estar “INAPTO” no 

Domínio dos Conhecimentos. 



Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide   

Escola Básica 2,3 Gaspar Correia 

Ano Letivo 2014/2015 
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Anexo 2 – Protocolo de Avaliação de EF 

 

 

 

Protocolo 

De 

Avaliação Inicial 

 

 

 

Orientador de escola: 

Mestre Luís Duarte 

Orientadora da faculdade: 

Prof. Dr. Gonçalo Tavares 

 Núcleo de Estágio: 

Ana Leal 

Fábio Camacho 

Nicole Santos 
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6 Introdução1 

O Protocolo de Avaliação Inicial (PAI) é um documento que engloba um conjunto de 

instrumentos de avaliação dos alunos e que tem como objetivo principal, efetuar uma: 

“…avaliação diagnóstica e prognóstica que permite identificar o nível inicial de cada 

turma e de cada aluno em particular relativamente ao nível em que se encontram no 

programa de Educação Física, permitindo obter informação acerca de quais os alunos e 

matérias críticas, orientar a formação de grupos de nível, definir as bases da 

diferenciação do ensino e decidir, assim, sobre quais os objectivos anuais, quais as 

prioridades formativas, quais os objectivos prioritários e quais os objectivos secundários” 

(Rosado, 2003). 

Relativamente ao nível do trabalho individual do professor, a Avaliação Inicial é um 

processo decisivo na orientação e organização do seu trabalho com a turma, (PNEF, 

2001) e objetiva, substancialmente, caracterizar o potencial de desenvolvimento de cada 

um dos alunos. 

Quanto ao nível do trabalho em grupo, como refere o Programa Nacional de Educação 

Física (PNEF) do 3º ciclo, a Avaliação Inicial: 

 “…possibilita aos professores assumirem compromissos colectivos, aferindo decisões 

anteriormente tomadas quanto às orientações curriculares, adequando o nível de 

objectivos e/ou procedendo a alterações ou reajustes na composição curricular à escala 

anual e/ ou plurianual, caso considerem necessário”. 

Assim, tendo sempre em conta o contexto escolar real, designadamente as instalações e 

o material disponíveis para a prática da Educação Física, o “roulement”, as limitações de 

cada professor e as características gerais da população escolar, a Avaliação Inicial é um 

processo decisivo para posteriormente selecionarem-se objetivos dos PNEF mais ou 

menos ambiciosos para cada ano e cada ciclo de escolaridade. 

Os PNEF apresentam um conceito de “continuum de desenvolvimento” especificados nos 

três níveis de desenvolvimento para cada matéria (Introdutório, Elementar e Avançado). 

Deste modo, torna-se mais viável ao professor identificar o nível em que a turma e cada 

aluno se encontram, ou seja, se estes se encontram muito longe ou não, do nível de 

desenvolvimento para as suas idades bem como das etapas que têm de ultrapassar para 

atingir os objetivos. 

                                                
1 In Protocolo de Avaliação Inicial 2009/10 
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Para além dos objetivos enunciados anteriormente e, não menos valorizados, a Avaliação 

Inicial permitir-nos-á, como refere Araújo (2004)2: 

 “Apresentar o programa/ matérias; 

 Avaliar o nível inicial dos alunos e as possibilidades de desenvolvimento no 

conjunto das matérias; 

 Recolher dados para orientar a formação de grupos de nível dentro da turma; 

 Ensinar a consolidar rotinas de organização e normas de funcionamento; 

 Criar um bom clima de aula; 

 Identificar matérias prioritárias e aspectos críticos do seu desenvolvimento; 

 Recolher dados para definir prioridades de desenvolvimento para a etapa 

seguinte; 

 Identificar alunos cujas características indiciem necessidades específicas; 

 Recolher dados para, em conjunto com os outros professores do grupo, 

estabelecer metas específicas para o ano e aferir o plano plurianual; 

 Perceber a forma como os alunos reagem às instruções de feedback.” 

Concluindo, ainda como referiu Araújo (2004), a Avaliação Inicial, numa perspetiva de 

visão triangular, pode ser vista como uma “bússola orientadora e reguladora do processo 

que, para além das dimensões diagnóstica e prognóstica, possui um sentido 

projetivo”.  

Neste sentido, tornar-se-á relevante apresentar os objetivos da Avaliação Inicial: 

 Avaliar o nível inicial, bem como as possibilidades de progredir no conjunto de 

matérias; 

 Identificar alunos críticos por matéria e matérias prioritárias, bem como aspetos 

críticos no tratamento de cada matéria (formas de organização, questões de segurança, 

formação de grupos, etc.); 

 Definir as grandes etapas do ano letivo; 

 Recolher informações para definição de prioridades de desenvolvimento 

(objetivos) para a etapa seguinte; 

                                                
2 In cadeira de Desenvolvimento Curricular, Faculdade de Motricidade Humana 
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 Obter informações para em grupo, elaborar ou reformular o plano plurianual, 

estabelecendo metas por ano e definindo objetivos mínimos. 

No seguimento destes objetivos, deverão ter-se em atenção as seguintes indicações 

metodológicas: 

 As situações de avaliação inicial devem ser entendidas como verdadeiras 

situações de aprendizagem; 

 O professor deve acompanhar as situações dando feedbacks de forma a corrigir 

as execuções dos alunos; 

 As opções tomadas em função da avaliação inicial não são definitivas. 
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7 Metodologia  

 Os alunos serão submetidos a diferentes situações práticas, de forma a facilitar a 

Avaliação Inicial, com o objectivo de verificar a sua condição física e os diferentes 

comportamentos técnico-tácticos,  numa abordagem que deverá contemplar todas as 

matérias que serão lecionadas ao longo do ano letivo. 

Relativamente à avaliação inicial das matérias o nível em que o aluno se encontra pode 

ser determinado de duas formas: 

Cada situação de exercício pretende verificar o cumprimento de um conjunto de critérios 

correspondente a cada um dos níveis de especificação das matérias. Sendo assim: 

 

 

 

 

 

 

Para o nível avançado não se propõe avaliação inicial. Tal facto considera-se pois um 

aluno que cumpra o nível Introdutório e nível Elementar está apto a trabalhar no nível 

avançado, não sendo necessário a sua observação para prognosticar o trabalho a 

desenvolver ao longo do ano.  

Assim, o processo tornar-se-á menos moroso e mais simples, o que é essencial nesta 

etapa de observação. 

Como tal, verifica-se que são os critérios cumpridos pelo aluno que determinam em que 

nível está (diagnóstico), permitindo ao professor elaborar o processo de ensino-

aprendizagem a desenvolver ao longo do ano letivo (prognóstico). 

 

 VOLEIBOL 

SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

Nível Introdutório Nível Elementar 

NNº NNOME NNÍVEL MANCHETE 

 

PASSE 

 

SERVIÇO 

POR 

BAIXO 

RECEPÇÃO 
PASSE 

COLOCADO 

REMATE 

EM 

APOIO 

Tabela 5 – Exemplo da ficha de registo 

SITUAÇÃO A 

SITUAÇÃO B 

NÃO CUMPRE (NI) 

I 

E 

CUMPRE (I) 

NÃO CUMPRE (I) 

CUMPRE (E) 
Figura 1 – Avaliação diagnóstica numa situação de exercício 
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Note que, para as situações propostas, está subjacente a avaliação de um conjunto de 

critérios, daí que estes apenas possam ser preenchidos aquando da execução da 

situação que lhe corresponde. Vejamos:  

  

 Critérios Indicadores 

S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 A

 

CORRIDA 

DE 

BALANÇO 

- Corre de forma fluida 

IMPULSÃO - Eleva a perna de impulsão 

FASE DE 

VOO 

- Aproxima a perna de 

impulsão da perna livre na 

fase descendente do voo 

CORRIDA 

DE 

BALANÇO 

- Realiza 8 a 12 passadas até 

à tábua de chamada 

- Aumenta a cadência nas 

últimas passadas da corrida  

S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 B

 

FASE DE 

VOO 

- Lança as pernas para a 

frente 

- Lança os braços para a 

frente e para baixo 

- Inclina o tronco à frente para 

receção 

Tabela 6 – Exemplo de critérios e indicadores nas diversas situações 

 

Ao analisar a tabela verifica-se que em ambas as situações há um critério designado fase 

de voo. No entanto, os indicadores correspondentes a cada um deles são distintos. Daí 

que, aquando da realização da situação A, são analisados apenas os critérios e 

indicadores relativos a essa situação. 
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Segundo o Planeamento Anual e o percurso dos alunos no 2ºciclo, pode verificar-se que 

existem matérias que não foram abordadas nesse respectivo ciclo. Os objetivos 

desejados para o ano também se reportam ao nível Introdutório, logo o grupo considera 

pertinente não realizar situações práticas de avaliação, limitando-se ao questionamento 

acerca do conhecimento de determinados conteúdos específicos (Dança, Ginástica 

Acrobática, Luta, Orientação). 

8  

9 Métodos de Registo 

 

 De modo a facilitar a identificação do aluno com o nível em que este se encontra 

na avaliação das diferentes modalidades, para cada situação existe um determinado 

número de critérios. Esses são ou não cumpridos, o que é verificado pela realização ou 

não dos indicadores que lhe correspondem. Assim, somente se todos os indicadores 

forem cumpridos pelos alunos, o critério é verificado. Por exemplo: 

CRITÉRIOS INDICADORES 

MANCHETE 

- Efetua a extensão 

completa dos braços 

- Contacta a bola nos 

antebraços 

- Não eleva os braços 

acima da linha dos ombros 

- Efetua a flexão / extensão 

dos membros inferiores 

Tabela 7 – Exemplo de indicadores de um critério  

 

O critério Manchete só é verificado caso os 4 indicadores que lhe correspondem sejam 

verificados na execução do aluno. 

Caso isso se verifique é assinalado um certo (√). Se, por outro lado, não se verifique 

algum dos indicadores é assinalada uma cruz (X). 

Para que o aluno se encontre em determinado nível é necessário que ele cumpra todos 

os critérios que lhe são correspondentes. Vejamos:  
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 VOLEIBOL 

SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Nº NOME NÍVEL MANCHETE 

 

PASSE 

 

SERVIÇO 

POR 

BAIXO 

RECEPÇÃO 

 

PASSE 

COLOCADO 

 

REMATE 

EM 

APOIO 

1 António I √ √ X  X X X 

Tabela 8 – Exemplo 1 do método de registo 

Ao observar a tabela anterior verifica-se que o aluno cumpre todos os critérios do Nível 

Introdutório e nenhum do nível elementar. Como tal, o aluno encontra-se no Nível 

Introdutório.  

Vejamos agora outra situação que poderá ocorrer: 

 

Tabela 9 – Exemplo 2 do método de registo 

 

Pela análise da tabela verifica-se que o aluno cumpre todos os indicadores do Nível 

Introdutório e dois indicadores do Nível Elementar. À semelhança da situação anterior, o 

aluno encontra-se no Nível Introdutório, já que o aluno apenas cumpre todos os 

indicadores deste nível. 

 VOLEIBOL 

SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

OBSERVA

ÇÕES 

Nível Introdutório Nível Elementar 

N

º 

NOM

E 

NÍVE

L 

MANCHE

TE 

 

PASS

E 

 

SERVI

ÇO 

POR 

BAIXO 

RECEPÇ

ÃO 

 

PASSE 

COLOCA

DO 

 

REMATE 

EM APOIO 

1  I √ √ √ √ X X  
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10 Métodos de Aplicação 

 

Cada aluno será avaliado nas diferentes situações práticas tendo em conta as condições 

de realização assim definidas. Mesmo em situação coletiva, os alunos serão observados 

e avaliados pela qualidade das suas execuções individuais. 

Os níveis especificados neste protocolo correspondem ao nível em que o aluno se 

encontra, pelo que os seus objetivos terminais a trabalhar no ano serão aproximar os 

níveis de especificação de cada aluno aos designados no PNEF, caso apresentem níveis 

inferiores a estes. Se os alunos se encontrarem nesses níveis, iremos consolidar essas 

competências e trabalhar o nível imediatamente acima do diagnosticado e definido no 

Planeamento Anual/Plurianual. 

 

Condições de Aplicação do Protocolo de Avaliação Inicial 

 Situações de Avaliação/Aprendizagem 

 

Na aplicação deste protocolo aos alunos, tornar-se-á imprescindível relembrar os 

objetivos da Avaliação Inicial, isto é, nas situações dessa avaliação não deverá estar 

presente apenas a função diagnóstica. Com isto, estas situações de avaliação deverão 

ser também considerados momentos de aprendizagem, tendo em conta também outras 

funções, nomeadamente: rotinas de organização, clima de aula, disciplina, função 

prognóstica da Avaliação, criação de hábitos, entre outros. 

 

 Características de Observação/Registo 

 

Segundo o PNEF, o sistema de registo para além de ser “traduzível por todos na mesma 

linguagem, deverá ser passível de adaptação ao estilo pessoal de cada um e permitir a 

recolha de todas as informações que cada professor considere úteis para a preparação 

do seu trabalho”. 
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Saliente-se ainda, como estratégia a adotar na observação e registo dos alunos, a maior 

atenção que poderá ser dada aos alunos em que é mais complicado definir o nível de 

desenvolvimento, uma vez que “os casos típicos destacam-se facilmente”. 
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11 Avaliação das Atividades Físicas e Desportivas 

 

 JOGOS DESPORTIVOS COLECTIVOS 

 FUTEBOL 

 VOLEIBOL 

 BASQUETEBOL 

 ANDEBOL 

 GINÁSTICA 

 GINÁSTICA DE SOLO 

 GINÁSTICA DE APARELHOS 

 ATLETISMO 

 SALTO EM COMPRIMENTO 

 LANÇAMENTO DO PESO 

 DESPORTOS DE RAQUETAS 

 BADMINTON 

 PATINAGEM 
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  Jogos Desportivos Coletivos 

 

 Na subárea dos Jogos Desportivos Coletivos consideramos importante a 

avaliação de critérios mais técnico-táticos próprios de jogos de cooperação/oposição, à 

exceção do Voleibol onde os aspetos mais técnicos são essenciais à manutenção da bola 

no ar para o desenrolar do jogo. Em relação ao nível Introdutório, prefere-se dar 

importância a critérios de avaliação que privilegiam aspetos ofensivos, sendo que 

considera-se mais fácil saber defender, para um jogador sem técnica e com uma fraca 

perceção dos conceitos tácitos dos Jogos Desportivos Coletivos. Assim se justifica 

apenas no nível Elementar a introdução de critérios para aspetos defensivos. 

Consideramos importante selecionar critérios de avaliação para jogadores com bola e 

sem bola, tendo em conta que são duas fases importantes do processo ofensivo para os 

dois níveis em questão. 

As situações de avaliação passam por jogos reduzidos e/ou exercícios de superioridade 

numérica. São situações mais vantajosas para a nossa observação, pois aumentam o 

tempo de prática individual. 
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  FUTEBOL 

OBJECTIVOS  
 Realizar as ações técnico-táticas nas situações propostas. 

ORGANIZAÇÃO DA TURMA  Grupos de 4 elementos (2x1 + GR) – Sit. A 

 6 equipas de 4 elementos (3 + GR) – Sit. B 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 

 Os alunos iniciam e terminam os exercícios ao sinal do 

professor. 

 Os alunos após remate ou recuperação de bola por parte 

da defesa trocam de funções (Sit. A). 

MATERIAL 
 Bolas e pinos 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

SITUAÇÃO A 

 

 

SITUAÇÃO B 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

 Os alunos atacantes procuram finalizar, em situação de superioridade numérica (2x1), contra o 

aluno defensor. 

 A defesa é condicionada (não pode interceptar a bola). 

 Os alunos devem realizar, pelo menos, 3 passes entre eles antes de finalizar. 

 

Situação B: 
 

 Jogo reduzido 4x4 (3+GR x 3+GR) 
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  SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

 Nível 
Introdutório 

Nível Elementar 

  Nº NOME 

NÍVEL 

P
A
S
S
E
 

R
E
C
E
P
Ç
Ã
O

 

C
O

N
D

U
Ç
Ã
O

 

R
E
M

A
T
E
 

ATAQUE 
DEFESA 

D P 

C/ BOLA S/ BOLA 

ENQ. 
OFENSIVO 

CORRECTA 

TOMADA DE 
DECISÃO 

DESMARCAÇÃO MARCAÇÃO OBSERVAÇÕES 

1             

2             
3             
6             
7             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             
24             

 CRITÉRIOS INDICADORES 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 

PASSE 

- coloca o pé de apoio ao lado da 

bola. 

- direccionada ao colega. 

RECEPÇÃO 

- enquadra-se com a trajectória da 

bola. 

- controla a bola junto ao pé. 

CONDUÇÃO 

- não olha directamente para a 

bola. 

- dá pequenos toques, mantendo a 

bola próxima do pé. 

- progride no terreno. 

REMATE 

- enquadra-se com a baliza. 

- coloca o pé de apoio ao lado da 

bola. 

- inclina o tronco à frente. 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 B
 

ENQ. OFENSIVO 
- direcciona-se para a baliza 

quando ganha a posse de bola. 

CORRECTA 

TOMADA DECISÃO 

- progride no terreno se não tem 

oposição. 

- realiza passe a um companheiro 

desmarcado, caso não possa 

progredir. 

- remata se tem a baliza ao seu 

alcance. 

DESMARCAÇÃO - oferece linhas de passe. 

MARCAÇÃO 
- coloca-se perto do seu atacante, 

entre este e a baliza. 

  

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 
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 VOLEIBOL 

OBJECTIVOS  Realizar as ações técnico-táticas nas situações propostas. 

ORGANIZAÇÃO DA 

TURMA 

 Os grupos são organizados pelo professor consoante a situação. 

 Os grupos trocam quando professor ordenar. 

 O tempo de jogo é determinado pelo professor. 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA  Os alunos trocam de companheiro ao sinal do professor (sit. A). 

MATERIAL  Bolas de voleibol, rede de voleibol e pinos 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

SITUAÇÃO A 

 

 

SITUAÇÃO B 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

▪ Jogo de cooperação 1+1 sem rede. 

▪ Pontos iniciam-se com toque de dedos. 

▪ Apenas se pode realizar toque de dedos e manchete. 

▪ Contagem dos pontos pelos alunos. 

Situação B: 

▪ Jogo reduzido/condicionado 3x3 / 4x4. 

▪ Aconselha-se dar 3 toques na bola antes de a colocar no campo adversário. 

▪ Pontos iniciam-se com serviço. 

▪ Contagem dos pontos pelos alunos. 

Nota: a rede encontra-se a 2 m de altura. 
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 VOLEIBOL 

SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Nº NOME 
NÍVEL 

MANCHETE 

 

PASSE 
 

SERVIÇO 
POR BAIXO 

RECEPÇÃO 
PASSE 

COLOCADO 
REMATE EM 

APOIO 
OBSERVAÇÕES 

D P 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

 CRITÉRIOS INDICADORES 

S
IT

U
A
Ç
A
O

 A
 

MANCHETE 

- efectua a extensão completa dos 

braços. 

- contacta a bola nos antebraços. 

- não eleva os braços acima da linha 

dos ombros. 

- efectua a flexão / extensão dos 

membros inferiores. 

PASSE 

- contacta a bola à frente e acima da 

testa. 

- coloca as mãos com os polegares e 

indicadores formando um triângulo. 

- efectua a flexão / extensão dos 

membros superiores e inferiores. 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 B
 

SERVIÇO POR 

BAIXO 

- coloca o pé contrário ao braço de 

execução um pouco mais avançado. 

- inclina ligeiramente o tronco à 

frente. 

- larga a bola momentos antes de 

esta ser batida. 

RECEPÇÃO 

- desloca-se e/ou coloca-se de forma 

a tocar na bola orientado-se para o 

colega a quem pretende enviá-la. 

PASSE 
COLOCADO 

- coloca a bola numa zona que 

dificulte a acção dos defesas (espaço 

vazio). 

REMATE EM 

APOIO 

- contacta a bola à frente e acima da 

testa. 

 

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 
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 BASQUETEBOL 

OBJECTIVOS  
 Realizar as ações técnico-táticas nas situações propostas. 

ORGANIZAÇÃO DA TURMA 
 2 grupos, 1 em cada meio-campo. 3 elementos em prática 

de cada vez – Sit. A 

 Equipas de 3 elementos – Sit. B 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 

 O tempo de cada exercício é determinado pelo professor. 

 Os grupos estão orientados na direção das tabelas. 

 Os alunos estão em fila sendo a rotação dos alunos no 

exercício: A » B » C » D (vai buscar a bola e vai para o 

final da fila do seu grupo). 
Situação B: 

 O tempo de cada jogo é determinado pelo professor. 

 Os grupos trocam quando professor ordenar. 

MATERIAL 
 Bolas, pinos e coletes 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

SITUAÇÃO A 

 

 

SITUAÇÃO B 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

 O aluno A dribla em progressão contornando os pinos, de seguida executa um passe para o 

aluno C, desmarca-se evitando o defesa passivo (aluno B), recebe o passe do aluno C e lança. 

Situação B: 

 

 Jogo reduzido 3X3, em cada meio campo. A equipa que recupera a posse de bola tem que sair 

do garrafão para poder atacar. 
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 BASQUETEBOL 

SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

Nível 
Introdutório 

Nível Elementar 

  Nº NOME 

NÍVEL 

P
A
S
S
E
 

R
E
C
E
P
Ç
Ã
O

 

D
R

IB
LE

 

L
A
N

Ç
A
M

E
N

T
O

 

ATAQUE 
DEFESA 

D P 

C/ BOLA S/ BOLA 

LANÇAMENT
O NA 

PASSADA 

ENQ. 
OFENSIVO 

CORRECT
A 

TOMADA 
DE 

DECISÃO 

DESMARCAÇÃ
O 

ATITUDE 
DEFENSIV

A 

OBSERVAÇÕ
ES 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

 CRITÉRIOS INDICADORES 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 

P
A
S
S
E
 

PEITO 

-coloca os cotovelos junto ao tronco. 

-empurra a bola na direcção do peito 

do companheiro. 

PICADO 

-coloca os cotovelos junto ao tronco. 

-dirige a bola para o solo através da 

extensão do braços. 

RECEPÇÃO - controla e amortece a bola. 

DRIBLE 

- não olha para a bola. 

-amortece o movimento de ressalto 

da bola. 

- realiza o movimento ao nível da 

cintura. 

LANÇAMENTO 

-coloca a mão hábil por baixo da bola 

(dedos afastados) e a outra mão ao 

lado. 

-executa a extensão/flexão completa 

de pernas e braços. 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 B
 

LANÇAMENTO NA 

PASSADA 

- eleva o joelho da perna livre em 

direcção ao cesto. 

-Executa o lançamento com a mão 

do lado da perna livre 

ENQ. OFENSIVO 
-direcciona-se para o cesto quando 

ganha a posse de bola. 

CORRECTA TOMADA 

DECISÃO 

- progride no terreno se não tem 

oposição. 

-realiza passe a um companheiro 

desmarcado, caso não possa 

progredir. 

-lança se tem o cesto ao seu alcance. 

DESMARCAÇÃO -oferece linhas de passe. 

ATITTUDE DEFENSIVA 
-coloca-se perto do seu atacante, 

entre este e o cesto. 
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 ANDEBOL 

OBJECTIVOS  
 Realizar as ações técnico-táticas nas situações propostas. 

ORGANIZAÇÃO DA TURMA  Grupos de 4 elementos (2x1 + GR) – Sit. A 

 4 equipas de 5 elementos (4 + GR) – Sit. B 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 

 Os alunos iniciam e terminam os exercícios ao sinal do 

professor 

 Os alunos após remate ou recuperação de bola por parte 

da defesa trocam de funções (Sit. A). 

MATERIAL 
 Bolas e pinos 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

SITUAÇÃO A 

 

 

SITUAÇÃO B 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

 Os alunos atacantes procuram finalizar, em situação de superioridade numérica (2x1), contra o 

aluno defensor. 

 A defesa é condicionada (não pode intercetar a bola). 

 Os alunos devem realizar, pelo menos, 3 passes entre eles antes de finalizar. 

Situação B: 
 

 Jogo reduzido 5x5 (4+GR x 4+GR). 
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 ANDEBOL 
SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

Nível 
Introdutório 

Nível Elementar 

  Nº NOME 

NÍVEL 

P
A
S
S
E
 

R
E
C
E
P
Ç
Ã
O

 

D
R
IB

L
E
 

R
E
M

A
T
E
 E

M
 

A
P
O

IO
 

ATAQUE 
DEFESA 

D P 

C/ BOLA S/ BOLA 

REMATE 
EM 

SALTO 

ENQ. 
OFENSIVO 

CORRECTA 
TOMADA DE 

DECISÃO 
DESMARCAÇÃO 

ATITUDE 
DEFENSIVA 

OBSERVAÇOES 

1              

2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              

 CRITÉRIOS INDICADORES 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 

PASSE 

 - coloca o pé contrário à mão 

que tem a bola, ligeiramente 
mais à frente que o outro. 
- arma o braço. 

- roda o tronco. 

RECEPÇÃO 
- recebe a bola com as duas 
mãos. 

- amortece a bola. 

DRIBLE 

- não olha para a bola. 

-contacta a bola com a palma da 

mão. 

- progride no terreno. 

REMATE EM 

APOIO 

- coloca o pé contrário à mão 
que tem a bola, ligeiramente 
mais à frente que o outro. 

- arma o braço. 
- avança o pé mais recuado, e 

simultaneamente roda tronco. 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 B
 

REMATE EM 

SALTO 

- efectua 2/3 apoios com a bola 
na mão. 
- arma o braço no momento da 

impulsão. 

ENQ. OFENSIVO 
- direcciona-se para a baliza 

quando ganha a posse de bola. 

CORRECTA 

TOMADA DECISÃO 

- progride no terreno se não tem 

oposição. 

- realiza passe a um 

companheiro desmarcado, caso 

não possa progredir. 

- remata se tem a baliza ao seu 

alcance. 

DESMARCAÇÃO - oferece linhas de passe. 

ATITUDE 

DEFENSIVA 

- intercepta a bola, impede ou 

dificulta a acção adversária. 

  

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 
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 Ginástica 

 

 Em primeiro lugar importa salientar que o método utilizado para a escolha dos 

indicadores a serem avaliados nos três tipos de Ginástica (de solo e de aparelhos) teve a 

mesma lógica. Esta seleção foi fundamentada através do nível de importância de cada 

exercício e aos seus indicadores, incutindo uma sequência lógica e progressiva, 

facilitando a aprendizagem dos alunos. Esta avaliação serve como ponto de partida para 

um ensino da ginástica de uma forma inclusiva, identificando as dificuldades de cada 

aluno, com o intuito de organizar aulas para que sejam sempre produtivas para a 

aprendizagem de cada um. No caso da Ginástica Acrobática decidimos que não seria 

avaliada, uma vez que esta matéria requer a realização por figuras que solicitam dos 

alunos, essencialmente, força e equilíbrio. Ora estas capacidades físicas podem ser 

avaliadas na Ginástica de Solo e desta forma, não parece necessário realizar uma 

avaliação inicial da Acrobática. 

  No nível Introdutório decidimos selecionar exercícios básicos que fossem 

considerados como habilidades motoras fundamentais para a prática desta modalidade, 

partindo do pressuposto que, posteriormente, o domínio destas componentes viesse a 

ser essencial para que os alunos tenham competências e se sintam preparados para 

realizar exercícios referentes ao nível Elementar, com maior qualidade e segurança. 

 Como forma de avaliação, optámos por organizar estas aulas por estações, uma 

vez que é uma forma de ver um aluno a executar um determinado exercício mais do que 

uma vez.  
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 GINÁSTICA DE SOLO 

OBJECTIVOS  
 Realizar os elementos gímnicos propostos. 

ORGANIZAÇÃO DA TURMA 

 1 estação onde os alunos realizam os elementos gímnicos 

do NI (Sit. A) 

 6 grupos de 2 alunos  

 Os alunos que conseguirem realizar os elementos do NI 

são solicitados a realizar, os elementos do NE (Sit. B) 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 

 Os alunos trocam ao sinal do professor. 

 O aluno que realiza o elemento gímnico ajuda o 

companheiro que o realizar a seguir. 
 Apenas permanecem no colchão o executante e o 

ajudante. 

 Cada grupo deve permanecer perto do seu colchão. 

MATERIAL 
 Colchões 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

 

                            

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

Exercício em sequência: 

 Rolamento à frente 

 Rolamento à retaguarda 

 Ponte 

 
Situação B: 

 
Exercício em sequência: 

 

 Roda 
 Pino de braços  

 Avião 

 

SITUAÇÃO B SITUAÇÃO A 

P
 

P
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GINÁSTICA DE SOLO 
SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Nº NOME 
NÍVEL ROL. À 

FRENTE 
ROL. À 
RECT. 

Ponte RODA 
PINO DE 
BRAÇOS 

Avião OBSERVAÇÕES 
D P 

1           

2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           

 CRITÉRIOS INDICADORES 

S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 A

 

ROL. À 
FRENTE 

- realiza enrolamento (Queixo 

junto ao peito) 

- colocação das mãos à 

largura dos ombros;  

-termina na mesma direcção 

do ponto de partida 

ROL. À 
RECT. 

- realiza enrolamento (corpo 

bem fechado) 

- termina na mesma direcção 

do ponto de partida 

AVIÃO 

- eleva uma perna atrás em 

extensão. 

- mantém o tronco à altura da 

bacia. 

- mantém a perna que está em 

contacto com o chão em 

extensão. 

S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 B

 

RODA 

-  realiza afundo 

- passa por pino (extensão 

completa) 

- termina na posição lateral em 

equilíbrio 

PINO DE 
BRAÇOS 

- realiza afundo 

-  coloca o corpo na vertical, 

com os segmentos alinhados 

 

Ponte 

Mantém MI e MS em extensão; 

Mantém bacia elevada em 

relação ao solo. 

 

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 
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GINÁSTICA DE APARELHOS 

OBJECTIVOS  
 Realizar os elementos gímnicos propostos. 

ORGANIZAÇÃO DA TURMA 

 Circuito com 3 estações com elementos gímnicos do nível I 

e E em cada estação. 
 3 Grupos de ≈ 4 alunos por estação. 

 Os alunos que conseguirem realizar os elementos do nível 

I são solicitados a realizar os elementos do nível E.  

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 

 Os alunos trocam ao sinal do professor. 

 O aluno que realiza o elemento gímnico ajuda o 

companheiro que o realizar a seguir. 

 Apenas permanecem no colchão o executante e o 

ajudante. 
 Cada grupo deve permanecer perto do seu colchão. 

MATERIAL  Colchões de queda, reuther, mini-trampolim, trave (banco 

sueco). 
 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

SITUAÇÃO A 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

Minicircuitos para o nível I e E: 

Estação 1: 

 Salto em extensão; 

 Salto engrupado; 

 ½ Pirueta; 

 Salto encarpado; 

Estação 2: 

 Marcha à frente e atrás; 

 ½ Volta; 

 Saída; 

 Avião; 

Estação 3: 
 Eixo no plinto (com plinto na longitudinal); 

 Salto entre mãos (com plinto na longitudinal). 
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GINÁSTICA DE APARELHOS 
SITUAÇÃO A 

Nível Introdutório Nível Elementar 

 Mini 
trampolim 

Trave Reuther Mini trampolim Trave Reuther 

Nº NOME 

NÍVEL 
SALTO 

ENGRUPADO 
MARCH

A 
½ 

VOLTA 

EIXO NO 
PLINTO 

(longitudi

nal  

PIRUET
A 

CARPA SAÍDA AVIÃO 
SALTO ENTRE MÃOS 

(plinto na 

longitudinal) 

OBSERVAÇÕES 

D P 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            

 CRITÉRIOS INDICADORES 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 

 

Salto 
engrupado 

- Realiza um fecho dos 

membros inferiores em 

relação ao tronco; 

- Seguido de abertura 

rápida; 

Marcha 

- Mantém o Equilíbrio; 

- Mantém olhar em frente; 

½ Volta 
- Balanço de uma perna; 

- Mantém o equilíbrio; 

Eixo no plinto 

- Primeiro voo longo para 

apoio das mãos na 

extremidade distal; 

- Bacia e pernas acima da 

linha dos ombros (no 

momento de apoio das 

mãos); 

Pirueta 

- Mantém o controlo e 

equilíbrio do salto; 

Carpa 

- Realiza o fecho das 

pernas (em extensão) 

relativamente ao tronco; 

- Seguido de abertura 

rápida; 

Saída 
- Com recepção ao solo 

em equilíbrio 

Avião - Mantém o equilíbrio;  

Salto entre 

mãos 
(longitudinal) 

- Primeiro voo longo para 

apoio das mãos na 

extremidade distal; 

- Transpõe o aparelho 

com os joelhos junto ao 

peito 

 

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 
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 Atletismo 

 

Para esta matéria considerou-se adequado avaliar uma disciplina de salto e uma de 

lançamento. Assim, a opção recai nas modalidades de salto em comprimento e 

lançamento do peso por serem as de mais fácil realização e pelo padrão de movimento 

ser semelhante ao triplo salto e de certa forma ao lançamento do dardo. 

  Na avaliação do lançamento do peso decidimos que no nível introdutório seria 

importante observar os aspetos fundamentais na fase de preparação e arremesso, pois 

consideramos essenciais para a execução do lançamento. Para o nível elementar 

consideramos importante avaliar outros indicadores da fase de arremesso com um maior 

nível de dificuldade. 

 No salto em comprimento é realizada apenas uma estação onde será avaliada a 

fase de corrida de balanço, impulsão e a fase de voo do movimento. Para o nível 

introdutório avaliamos os dois primeiros critérios pela importância dos seus indicadores 

na execução inicial do salto. No nível elementar avalia-se a fase de voo por se considerar 

um critério com mais exigência técnica e também preponderante para o movimento. 
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 LANÇAMENTO DO PESO 

OBJECTIVOS/CRITÉRIOS  Realizar a técnica de lançamento do peso nas situações 

propostas. 

ORGANIZAÇÃO DA TURMA 
 Os grupos são organizados pelo professor consoante a 

situação. 

 Os grupos trocam quando o professor ordenar. 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 

 Os alunos só vão buscar os pesos após todos terem 

lançado. 

 Enquanto os alunos lançam, os restantes encontram-se 

atrás deles. 

MATERIAL  Pesos 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

SITUAÇÃO A   

 

 

 

 

SITUAÇÃO B 

 
 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

▪ O aluno lança o peso de 2 kg/3 kg, de lado e sem balanço. 

Situação B: 

▪ O aluno lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas e sem balanço, num círculo de lançamentos. 
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 ATLETISMO 

Lançamento do Peso 

 

SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

NÍVEL INTRODUTÓRIO NÍVEL ELEMENTAR 

Nº NOME 
NÍVEL 

PREPARAÇÃO ARREMESSO ARREMESSO  
OBSERVAÇÕE

S D P 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

 Critérios Indicadores 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 PREPARAÇÃO 

- apoia o peso na base dos 

dedos. 

- coloca o peso junto ao 

pescoço (orelha). 

ARREMESSO 

- empurra o engenho para 
a frente e para cima. 

- mantém o cotovelo 
afastado em relação ao 
tronco. 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 B
 

ARREMESSO 

- roda e avança a bacia. 
- realiza a extensão total 
das pernas e do braço de 

lançamento. 

 

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 
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 SALTO EM COMPRIMENTO 

OBJECTIVOS/CRITÉRIOS  Realizar a técnica de salto em comprimento nas situações 

propostas. 

ORGANIZAÇÃO DA 

TURMA 

 Os grupos são organizados pelo professor consoante a 

situação. 

 Os grupos trocam quando o professor ordenar. 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 

 Os alunos não podem invadir a pista, excepto se estiverem a 

realizar o exercício. 

 Após a realização do exercício os alunos devem voltar à fila 

pelo lado direito. 

MATERIAL  Pinos 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

SITUAÇÃO A 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

▪ O aluno, efetuando primeiramente corrida de balanço, faz a chamada e salta, realizando a receção 

na caixa de areia. 
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ATLETISMO 

Salto em Comprimento 

SITUAÇÃO A 

NÍVEL INTRODUTÓRIO NÍVEL ELEMENTAR 

Nº NOME 
NÍVEL 

CORRIDA DE 

BALANÇO 
IMPULSÃO FASE DE VOO OBSERVAÇOES 

D P 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        

 

 Critérios Indicadores 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 

CORRIDA DE 

BALANÇO 

- corre de forma 

fluida. 

IMPULSÃO - eleva a perna de 

impulsão. 

FASE DE VOO 

- aproxima a perna 

de impulsão da perna 
livre na fase 

descendente do voo. 

 

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 
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 Desportos de Raquetas 

 

 Para esta matéria o desporto avaliado será o badminton, por dois motivos: 

primeiro porque a escola não tem condições espaciais para outro tipo de matéria de 

raquetas; segundo, pelos conhecimentos dos alunos nesta modalidade.  

 Os exercícios selecionados consistem em situações de 1x1, permitindo observar 

gestos técnicos do jogo. Dado que o objetivo do jogo passa por não deixar cair o volante 

no chão, optámos por avaliar os aspetos técnicos (batimentos) em detrimento dos 

aspetos táticos (movimentação). 

 No nível Introdutório optámos por introduzir um exercício cooperativo, onde o seu 

principal objetivo será apenas que o volante esteja no ar o maior tempo possível. 

  No nível Elementar decidimos colocar um exercício que envolve competição entre 

os alunos (jogo), com o objetivo de utilizar todos os gestos técnicos do jogo.   
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  BADMINTON 

OBJECTIVOS/CRITÉRIOS 
 Realizar as ações técnico-táticas fundamentais: clear, lob, 

serviço, drive, remate e realiza uma correta colocação no 

campo e colocação do volante no campo adversário. 

ORGANIZAÇÃO DA 

TURMA 
 Os grupos são organizados pelo professor consoante a 

situação. 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 
 Os grupos trocam quando o professor ordenar. 

 O tempo de jogo é determinado pelo professor. 

MATERIAL  Redes, raquetes e volantes 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

SITUAÇÃO A  / B  

 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

▪ Numa situação de 1x1, com rede e em campo reduzido, um dos alunos realiza serviço curto/longo 

e, posto isto, em cooperação executam as técnicas de lob e clear. 

Situação B: 

▪ Numa situação de 1x1, com rede e em campo reduzido, um dos alunos realiza serviço curto/longo 

e, posto isto, em cooperação executam, sempre que possível, as técnicas de amorti, drive e remate. 

 



 

 Núcleo de Estágio FMH 2014/2015 Página | 143  

 



 

 Núcleo de Estágio FMH 2014/2015 Página | 144  

  
BADMINTON 

SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

NÍVEL INTRODUTÓRIO NÍVEL ELEMENTAR 

Nº NOME 
NÍVEL 

SERVIÇO CLEAR LOB AMORTI DRIVE REMATE OBSERVAÇÕES 
D P 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           

 

 Critérios Indicadores 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 

SERVIÇO 

- adianta o pé 

heterolateral à mão da 

raqueta. 

- bater o volante abaixo 

da cintura.  

CLEAR - bate o volante por 
cima da cabeça e à 

frente do corpo. 

LOB 

- bate o volante abaixo 

da cintura. 
- afunda com o pé 
homolateral à mão da 

raquete. 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 B
 

AMORTI 

- coloca o volante junto 

à rede. 
 

DRIVE 

- executa o batimento à 
frente do corpo. 
- coloca a cabeça da 

raquete paralela à rede. 
- imprime ao volante 

uma trajectória tensa. 
 

REMATE 

- arma o braço. 
- bate o volante acima 
da cabeça e à frente do 

corpo. 
- imprime ao volante 

uma trajectória 
descendente e rápida. 

 

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 
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 Patinagem 

 

A patinagem é uma matéria que desde o 1º ciclo deve ser estimulada pela sua relação 

com os deslocamentos e equilíbrios da criança. Nesta matéria encontram-se 

competências representativas das ações motoras fundamentais, cujo domínio permite à 

criança desta idade estruturar a sua disponibilidade de adaptação aos principais tipos de 

atividade física.  

Para o nível Introdutório, decidimos recorrer a habilidades básicas como o deslizar e a 

marcha. Na nossa opinião, estas são habilidades fundamentais pois terão de ser base de 

equilíbrio de habilidades seguintes.    

Para o nível Elementar, definimos como essencial que o aluno faça a meia volta, curva 

com os pés paralelos e o quatro avaliando a relação do equilíbrio com o espaço. 
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OBJECTIVOS/CRITÉRIOS  Realizar os elementos propostos. 

ORGANIZAÇÃO DA 

TURMA  Os grupos são organizados pelo professor consoante a situação. 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 
  Para colocar e retirar os patins, os alunos devem estar sentados. 

 Os grupos trocam quando o professor ordenar. 

MATERIAL  Patins, pinos e cordas 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

SITUAÇÃO A   

 

SITUAÇÃO B  

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

▪ Em circuito, o aluno:  

- Arranque, deslize em frente e nas diversas direções, travagem em T, curva com pernas em paralelo e 

travar. 

Situação B: 

▪ Em percurso, o aluno: 

- Arranque, patina com apoios alternados, ½ volta, deslize para trás cruzando as pernas à retaguarda, 

curva com cruzamento de pernas e carrinho. 
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 CRITÉRIOS INDICADORES 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 

MARCHA 

- efectua variações de ritmo. 

- mantém a amplitude da passada 

adequada. 

DESLIZE A 

FRENTE E 
ATRAS 

- impulsiona alternadamente um e 
outro apoio, com os pés paralelos, 
à largura dos ombros. 

- mantém o tronco ligeiramente 

inclinado para a frente.  

- coloca os patins ligeiramente 

afastados, com as pontas viradas 
uma para a outra. 
- afasta e une os calcanhares de 

modo a que os patins descrevam 

um círculo. 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 B
 

 

CURVA COM 
OS PÉS 

PARALELOS 

 

- mantém os pés paralelos. 
- transfere o peso do corpo para a 

perna do lado onde se vai virar. 
- inclina ligeiramente o tronco para 

o lado da curva. 

“QUATRO” 

- flecte o membro inferior livre com 
o joelho orientado para a frente. 
- mantém o membro inferior 

portador em extensão.  
- mantém o equilíbrio. 

½ VOLTA 

-Movimento de travagem com 

tacões ou continua a andar de 

costas; 

-Mantém o equilíbrio; 

 

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 

 

 PATINAGEM 

SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Nº NOME 

NÍVEL 

MARCHA 
DESLIZE 

A FRENTE E ATRAS  

CURVA COM 
OS PÉS 

PARALELOS 

“QUATRO” 

½ 

 

VOLTA 

Carrinho OBSERVAÇÕES 

D P 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
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12 Avaliação da Aptidão Física  

 

Bateria de Testes Fitnessgram 

 

 Aptidão Aeróbia 

 Composição Corporal 

 Aptidão Muscular (Força, Resistência e Flexibilidade) 
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 Fitnessgram 

O FitnessGram é uma bateria de testes, que avalia a aptidão física dos alunos nas 

componentes de aptidão aeróbia, composição corporal e aptidão muscular (força, 

resistência e flexibilidade). Neste protocolo recorrer-se-á à utilização dos testes 

recomendados por esta bateria, e que a seguir se descrevem. 

 

 Aptidão Aeróbia 

 Vaivém 

O objetivo do teste é a determinação indireta do VO2máx. É um teste do tipo progressivo, 

máximo, indireto e coletivo. 

Tarefa: Consiste em corrida contínua, percorrer máxima distância possível, efetuando 

percursos de 20 metros, numa direção e na oposta. 

A velocidade é crescente, imposta por sinais sonoros, provenientes de um gravador, 

onde se encontra um CD gravado com o protocolo do teste.  

A chegada dos alunos (com um dos pés sobre a linha), a uma das extremidades do 

percurso, deverá coincidir com o sinal sonoro.  

O intervalo entre sinais sonoros diminui a cada minuto que passa, terminando o teste 

com a desistência ou incapacidade do aluno, em manter o ritmo imposto (duas faltas). 

Organização: dois grupos de alunos, onde uns realizam o teste e outros contam o 

número de percursos. 

 

 Composição Corporal 

 Índice de Massa Corporal 

“O índice de massa corporal (IMC) estabelece uma relação entre a estatura e o peso, 

relação essa que indica se o peso da pessoa está ou não adequado à estatura.” 

(Fitnessgram, Manual de aplicação de testes) 

Embora este teste não nos dê a percentagem de massa gorda, permite-nos saber se o 

aluno tem excesso de peso ou défice. O IMC depende ainda da idade do aluno. Este será 

calculado pela balança da escola. 
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Mediremos a altura e peso dos alunos com este aparelho, que também nos permitirá ter 

conhecimento do peso ósseo e das percentagens de água corporal, massa gorda e 

massa muscular. 

  

 Aptidão Muscular (Força, Resistência e Flexibilidade) 

 Abdominais 

Este teste avalia a força e a resistência abdominal e tem como objectivo completar o 

maior número possível de abdominais até ao máximo de 75, a uma cadência específica ( 

uma execução em cada 3 segundos ) correspondente a um  sinal sonoro. 

Tarefa: Em grupos de dois, um dos alunos assume a posição de decúbito dorsal, joelhos 

fletidos, pés apoiados no chão, braços estendidos e paralelos ao tronco com as palmas 

das mãos viradas para baixo e apoiadas no colchão, dedos estendidos e a cabeça em 

contacto com uma folha de papel sobre o colchão. O outro aluno (observador) coloca a 

faixa de medida por baixo dos joelhos e à frente dos dedos médios (limite de referência 

para a realização dos abdominais). O aluno observador coloca-se ao lado do executante 

de modo a poder segurar na faixa de medida, observando possíveis erros de execução e 

contabilizar as execuções. (Figura 1). 

As execuções incorretas não devem ser contabilizadas, terminando o teste à segunda 

falta. 

 

 

 

 

 

 Extensão do Tronco 

Neste teste avalia-se a força e a flexibilidade do tronco e tem como objetivo elevar a parte 

superior do corpo 30 cm a partir do chão e manter essa posição até se efetuar a medição. 

Tarefa: O aluno deitado em decúbito ventral, com os pés em extensão e as mãos 

debaixo das coxas. Deve elevar o seu tronco do solo, de forma lenta e controlada, 

mantendo o olhar para baixo, focando um ponto no colchão na direção do seu nariz. Ao 

Figura 1 - Teste de força e resistência abdominal (teste dos abdominais) 
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atingir uma elevação máxima (Figura 2), deve mantê-la até se efetuar a medição entre o 

queixo do executante e o solo. Devem ser permitidas duas tentativas sendo registado o 

melhor resultado.  

 

Figura 2 - Teste de força e flexibilidade do tronco (teste de extensão do tronco) 

 

 

 Extensões de Braços 

Completar o maior número possível de extensões de braços, com uma determinada 

cadência, é o objetivo deste teste, que avalia a força e resistência da região superior do 

tronco. 

Tarefa: O aluno deitado em decúbito ventral, coloca as mãos por debaixo dos ombros, 

dedos estendidos, membros inferiores em extensão, ligeiramente afastados e apoiando-

se nas pontas dos pés. De seguida deve flectir os membros superiores até que os 

cotovelos formem um ângulo de 90º e os braços fiquem paralelos ao solo (Figura 3).  

Este movimento deve ser repetido o maior número de vezes possível, mas sempre na 

cadência correta (uma flexão/extensão cada 3 segundos). O teste deve ser interrompido 

à segunda execução incorreta. 
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Figura 3 - Teste de força e resistência da região superior do corpo (teste de 

extensões de braços) 

 

 

 Senta e Alcança 

O objetivo do teste é medir a Flexibilidade dos músculos posteriores da coxa, através de 

uma flexão do tronco à frente. 

Tarefa: O aluno (descalço) senta-se junto à caixa com uma das pernas completamente 

estendida, ficando a planta do pé em contacto com a extremidade da caixa.  

Os braços deverão estar estendidos para a frente e colocados por cima da fita métrica. 

Com as mãos viradas para baixo e uma sobre a outra, o aluno flete o corpo à frente 

quatro vezes, sendo que na última deve 

manter essa posição pelo menos 1 segundo 

(Figura 4).  

Depois de medir um dos lados, o aluno troca 

a posição das pernas e reinicia o teste para o 

lado oposto. Regista-se o número de 

centímetros em cada um dos lados, com um 

máximo de 30 cm. 

 

 

 Flexibilidade de Ombros 

Este teste avalia a flexibilidade da região superior do corpo e tem 

por objetivo tocar as pontas dos dedos de ambas as mãos por trás 

das costas.  

Tarefa: A turma divide-se em grupos de dois, um dos alunos avalia 

a capacidade do colega alcançar o meio das costas com uma das 

mãos por cima do ombro e a outra por trás das costas, tentando 

que os dedos se toquem (Figura 5).   

 

Figura 4 - Teste de flexibilidade (teste senta e alcança) 
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Figura 5 - Teste de flexibilidade de ombros 
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Tabela de Avaliação 

N
º 

Nom
e 

Id
a
d

e
 (

a
n

o
s
) 

A
lt

u
ra

 (
c
m

) 

P
e

s
o

 (
k

g
) IM

C 
(%) 

M
G 
(%) 

 
H2

O 
(%) 
 

M 
Mus
c 
(%) 

M 
Ósse
a 
(%) 

Cal 
(Kcal
) 

Aptidã
o 
Aeróbi
a 
(vaivé
m 20m) 

Força Flexibilidade 

S
u

p
e

ri
o

r 

M
é

d
ia

 

Extensã
o Tronco 
(cm) 

Ombro Senta e Alcança 

Direit
o 

Esquerd
o 

Direit
a 
(cm) 

Esquerd
a (cm) 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

1
0 

                  

1
1 

                  

1
2 

                  

1
3 

                  

1
4 

                  

1
5 

                  

1
6 

                  

1                   
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7 

1
8 

                  

1
9 

                  

2
0 

                  

2
1 

                  

2
2 

                  

2
3 

                  

2
4 

                  

2
5 

                  

Observações:  
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13 Avaliação dos Conhecimentos 

 

Em relação à área do conhecimento opta-se por realizar um questionário com o objetivo 

de conhecer a forma como os alunos encaram as aulas de Educação Física, quais os 

seus hábitos alimentares e algumas questões relacionadas com a prática de atividade 

física. 

A partir deste questionário o professor reúne informação sobre as motivações dos alunos 

e sobre a melhor forma de intervir junto destes no que diz respeito à criação de hábitos 

de vida saudáveis e da promoção da prática de atividade física. 

Na página seguinte apresenta-se o questionário para os alunos: 
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Questionário ao Aluno 

Nome: 

Turma: Nº: Data de nascimento: 

Localidade: Nacionalidade: 

 

Vamos fazer-te algumas perguntas sobre as aulas de Educação Física, os teus hábitos 

de alimentação e sobre a prática de atividade física. Estas perguntas vão ajudar-nos a 

conhecer-te melhor e para que te conheças melhor também! Sê sincero. Em caso de 

dúvida consulta o teu professor. 

 

Tema 1 – Disciplina de Educação Física  

1- Gostas das aulas de Educação Física? Justifica. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________ 

2- O que é que mais gostas nestas aulas? E o que menos gostas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________ 

3- Achas que as aulas de Educação Física são importantes para a tua saúde? 

Justifica. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________ 

4- Quais são as tuas matérias/modalidades preferidas? E quais são as que 

menos gostas? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5- Já participaste no Desporto Escolar? Se sim, em que anos de escolaridade e 

que modalidades? 
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_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6- Gostarias de integrar, este ano, o Desporto Escolar? Se sim em qual? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Tema 2 – Hábitos de Vida 

1- Consideras que tens um estilo de vida saudável? Justifica.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2- O que comes na escola no que toca às seguintes refeições? 

Pequeno-Almoço: ____________________________________________________ 

Almoço: ___________________________________________________________ 

Lanche: ____________________________________________________________ 

3- O que comes em casa no que toca às seguintes refeições? 

Pequeno-Almoço: ____________________________________________________ 

Almoço: ___________________________________________________________ 

Lanche: ____________________________________________________________ 

Jantar: _____________________________________________________________ 

4- Quantas refeições completas fazes por dia? 

___________________________________________________________________ 

5- Comes fruta e sopa diariamente? No caso da fruta que quantidade? 

___________________________________________________________________ 

6- Bebes água diariamente? Quantos copos? 

___________________________________________________________________ 

7- Costumas ir almoçar/jantar a restaurantes? Quantas vezes por semana? 

___________________________________________________________________ 

8- Quais são os teus restaurantes favoritos? 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9- Pensa num dia normal/comum. A que horas te deitas e a que horas acordas 

nesse dia?  

___________________________________________________________________ 

10- Tomas banho depois das aulas de Educação Física? 

___________________________________________________________________ 

11- Fumas? Com que frequência (número de cigarros diários/semanais)?  

___________________________________________________________________ 

 

Tema 3 – Atividade Física  

1- Gostas de praticar desporto? Justifica.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2- Praticas desporto fora da escola? Quantas vezes por semana? Caso não 

pratiques, diz o porquê de não praticares. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3- Costumas realizar atividades físicas (jogar futebol, realizar caminhadas, correr, 

entre outras coisas) com a tua família ou amigos durante a semana ou mesmo 

ao fim-de-semana? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4- Quantas horas por dia passas: 

A ver televisão: __________ 

A jogar consola: __________ 

Ou no computador/internet: _________ 
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5. Sabes a diferença entre Desporto e Educação Física? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Obrigado pela tua colaboração! 

 

 

 

 

 

Obrigado pela tua colaboração! 
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14 Conclusão 

Este documento funciona como um instrumento de avaliação diagnóstica, que visa 

essencialmente determinar o nível em que os alunos se encontram nas diferentes 

matérias que serão alvo de abordagem ao longo do ano lectivo, tendo em conta os 

objetivos definidos pelo grupo disciplinar de Educação Física e consignados nos PNEF.  

Assim, e como a etapa de avaliação inicial apresenta limitações temporais, este 

documento foi elaborado a pensar na simplicidade da sua aplicação. Por isso mesmo, foi 

criado a pensar na sua utilização por qualquer professor, em qualquer ciclo de ensino, 

com o intuito de recolher informação sobre os alunos, uma vez que assenta em 

exercícios-critério e formas jogadas, com diferentes graus de complexidade e que 

permitem enquadrar os alunos num dos três níveis de especificação das matérias. 

Para proceder à sua aplicação definimos critérios de avaliação, válidos e exequíveis e 

que consideram o cumprimento de componentes críticas representativas das 

aprendizagens nas diferentes matérias.  

Assim, elaborou-se um sistema de recolha de informações úteis para o planeamento, a 

condução e a avaliação de um eficaz processo de ensino e aprendizagem, não 

esquecendo que é um instrumento flexível, que pode ser sujeito a reformulações de 

acordo com a vontade dos professores. 
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Anexo 3 – Plano Anual de Atividades 

5.- Outras Atividades – Departamento de Educação Física e Desporto 

Código Atividade 
Objetivos do PE em 
que se insere a 
atividade 

Escola(s) 
envolvida(s) 

Professor(es) 
Responsável(eis) 

Outros 
professores 
envolvidos 

População Alvo Calendarização 

 

Corta-Mato  2.3/4.1/4.3 
Todas e Colégio 
São Miguel 
Arcanjo 

Carlos Lopes, José 
Fortes, António 
Valente e Patrícia 
Monteiro 

Dep EF e 
Desporto 

Alunos do 4º ano, 
2º e 3ºCiclos e 
Secundário 

19 de Novembro 

 
Basquet 3x3 2.3/4.1/4.3 

E.S. Portela 
Gaspar Correia 

Nuno lopes, Patrícia 
Reino e Nuno Reis 

Dep EF e 
Desporto 

Alunos do 2º e 
3ºCiclos e 
Secundário 

15 e 16 de 
Dezembro 

 
Torneio Megas 2.3/4.1/4.3 

E.S. Portela 
Gaspar Correia 

Anabela Afonso, 
Patrícia Reino e 
Pedro Jorge 

Dep EF e 
Desporto 

Alunos 3ºCiclos e 
Secundário 

29 de Janeiro  

 
Ginástica  2.3/4.1/4.3 Todas 

Luís Duarte, 
Anabela Afonso e 
António Valente  

Dep EF e 
Desporto 

Alunos do 4º ano, 
2º e 3ºCiclos e 
Secundário 

17 de Março  

 
Torneio Atletismo 2.3/4.1/4.3 Gaspar Correia 

Isabel Trole, Pedro 
Jorge e Filipa 
Esteves 

Dep EF e 
Desporto 

Alunos do 2º 
Ciclos 

18 de Março  

 
Tribola 2.3/4.1/4.3 

E.S. Portela 
Gaspar Correia 

Nuno Reis, Nuno 
Lopes, Luís Mocho 
e Isabel Figueiredo 

Dep EF e 
Desporto 

Alunos do 2º e 
3ºCiclos e 
Secundário 

19 e 20 de Março 

 
Festival Gímnico da 
Portela 

2.3/4.1/4.3 Todas 
Luís Duarte e 
núcleo de Estágio 
FMH 

Dep EF e 
Desporto 

Alunos do1º, 2º e 
3ºCiclos e 
Secundário 

A definir 

 

Pentatlo  2.3/4.1/4.3 

Gaspar Correia 
JI/Portela 
Quinta da Alegria 
Catela Gomes 

António Valente e 
Filipa Esteves 

Dep EF e 
Desporto 

Alunos do 4º ano 
e 2º Ciclos 

4 de Junho  

 

Maratona Volei  2.3/4.1/4.3 
E.S. Portela 
Gaspar Correia 

Luís Mocho, Nuno 
Reis e Patrícia 
Reino 

Dep EF e 
Desporto 

Alunos do 3ºCiclo 
e Secundário, 
professores e ex-
alunos 

5 de Junho 
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Anexo 4- Rotação de Espaços 
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1 Introdução 

A elaboração deste estudo vai ajudar-me a compreender que tipos de alunos da turma e 

a necessidade de compreender as particularidades contextuais, sociais, culturais e 

psicológicas de cada aluno da turma que me foi atribuída. Aqui é esperado que seja 

identificado características da turma que lhes são muitos particulares a nível cultural, 

psicológico, potencial de aprendizagem e qual a sua agenda social perante os colegas e 

a própria escola. Também vou tentar dar a conhecer quais são os hábitos e interesses 

dos alunos em relação a várias áreas como a atividade física. 

Este documento é relativo à turma do 9º3ª da Escola Básica 2,3 Gaspar Correia do ano 

letivo 2014/2015 do Agrupamento de Escola da Portela e Moscavide e insere-se na Área 

4 do Estágio Pedagógico com o objetivo de conhecer detalhadamente os alunos desta 

turma. que me foi atribuída.  

Foi um caminho longo a percorrer na formação deste estudo de turma mas que me trouxe 

muitas curiosidades e conhecimentos de certos aspetos que nunca poderia dar conta só 

no simples contato presencial. Vai ajudar-me a elaborar e definir estratégias de ensino 

mais adequadas, visto que o meu conhecimento sobre os alunos aumentou e é mais 

detalhada. 

Em relação à estrutura do documento, inicialmente apresentarei os objetivos gerais e 

específicos do estudo. Logo apresentarei a metodologia, a amostra, os procedimentos e 

os instrumentos, descrevendo cada um deles. 

Posteriormente, realizarei uma caracterização geral da turma, apresentando de seguida 

os resultados obtidos através da aplicação dos instrumentos, destacando e analisando os 

de maior pertinência. 

Por fim, irei elaborar uma pequena reflexão sobre a pertinência que o estudo poderá 

representar na minha intervenção na turma. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivos gerais 

Conforme o que guia de estágio estabelece para a formação do Estudo de Turma, passo 

a definir o objetivo para o presente documento: 

 Identificar as principais características da turma, destacando as 

particularidades sociais e culturais, psicológicas e de aprendizagem dos seus 

elementos, explicitando as suas implicações para a sua intervenção junto da 

mesma, nomeadamente no âmbito da direção de turma e da atividade letiva. 

 Adaptar a intervenção, no que diz respeito à organização dos grupos de trabalho; 

 Buscar uma maior coesão da turma, minimizando as rejeições existentes entre os 

elementos da turma; 

 

2.2 Objetivos específicos 

A partir dos Objetivos Gerais, formulou-se objetivos específicos de forma a puder haver 

uma melhor compreensão e especificidade do que se pretende deste tipo de documento. 

Os objetivos específicos são: 

 Caracterizar a turma, no que diz respeito ao número de alunos, idade e 

género;  

 Identificar as áreas disciplinares preferidas e as com maior dificuldade; 

 Perceber o contexto familiar dos alunos caracterizando o seu agregado 

familiar; 

 Identificar eventuais problemas de saúde e necessidade educativas especiais; 

 Conhecer o percurso escolar dos alunos; 

 Caracterizar sociologicamente a turma, conhecendo as relações sócio afetivas 

que se estabelecem no interior da mesma; 

 Identificar e caracterizar a representação psicológica de cada aluno e da 

turma em geral, nas dimensões académica, social, atlética, física e 

comportamental e ainda a autoestima geral. 
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3 Metodologia 

3.1 Amostra 

A amostra deste estudo é constituída pelos 26 alunos da turma do 9º3ª, da Escola Básica 

2,3 Gaspar Correia, pertencente ao Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, no 

ano letivo 2014/2015. 

3.2 Procedimentos 

A elaboração deste documento inicia-se na primeira etapa com a avaliação inicial e foi 

até ao final do 1º período. Teve algumas alterações que surgiram entretanto no inicio do 

2º período e que ainda se encontram incluídas nestes estudo. A implementação dos 

instrumentos foram realizados e com um posterior análise aos dados que fora adquiridos. 

Realizou-se a apresentação dos resultados dos testes sociométrico e de autoconceito na 

reunião de avaliação final do 2º período. Os procedimentos incluíram então várias fases 

distintas iniciando com uma aplicação dos instrumentos, posterior análise dos resultados, 

apresentação dos resultados analisado e elaboração de um relatório final.  

A primeira fase correspondeu à aplicação da ficha individual criada pelo núcleo de 

estágio do ano anterior, assim como da ficha de caracterização do aluno aplicada pela 

diretora de turma. Posteriormente foram aplicados os testes sociométricos e de 

autoconceito no contexto da aula de Educação Física (EF). 

Na fase seguinte, foi realizada uma análise dos dados recolhidos, seguindo-se a 

apresentação sobre a caracterização da turma. Ainda se realizou a apresentação dos 

resultados obtidos nos testes sociométricos e de autoconceito. Por último será realizado 

o presente estudo. 

Teste/Questionário Data de aplicação 

Ficha individual do núcleo de estágio 15 Setembro 

Ficha de caracterização da EB 2,3 Gaspar Correia Aula Diretora Turma 

Teste sociométrico 10 Novembro 

Teste de autoconceito 10 Novembro 

Tabela 10 - Calendarização das tarefas 

 

3.3 Instrumentos 
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3.3.1 Ficha Individual do Aluno de Estágio 2014/2015 

Esta ficha individual do aluno vai ajudar a complementar informação útil sobre o aluno e 

que vai ajudar a elaborar o documento que foi adaptado de um outro construído pelo 

núcleo de estágio do ano anterior. O questionário presente no protocolo de avaliação 

inicial tem como objetivos: 

 “(...)conhecer a forma como os alunos encaram as aulas de Educação 

Física, quais os seus hábitos alimentares e algumas questões relacionadas 

com a prática de atividade física.” 

 “(...) reúne informação sobre as motivações dos alunos e sobre a melhor 

forma de intervir junto destes no que diz respeito à criação de hábitos de 

vida saudáveis e da promoção da prática de atividade física.” (Protocolo de 

Avaliação Inicial, 2013/2014) 

A análise aos conteúdos que são recolhidos vai ajudar na análise turma o mais concreto 

possível. 

 

3.3.2 Ficha de caraterização do aluno da Escola Gaspar Correia 

Este documento é um seguimento ao trabalho de anos anteriores idêntico para todas as 

turmas, sendo aplicado a todos os alunos e que permite recolher informações 

relativamente aos estudantes, ao seu agregado familiar e também aos seus 

encarregados de educação. 

A ficha cinge a questões relacionadas com o seu percurso escolar, hábitos de estudo e 

benefícios tanto de apoio pedagógico como de ação social. Em relação aos 

encarregados de educação são indicadas as suas habilitações literárias e situação 

profissional. No que diz respeito ao agregado familiar, fornece informações pertinentes 

referentes à sua constituição. 

Estes dados serão apresentados e analisados ao longo deste documento, de forma a se 

compreender melhor  o meio em que se insere cada aluno. 

 

 

 

 



 

 

 172 

3.3.3 Teste sociométrico 

A aplicação deste teste permite medir as relações afetivas em três dimensões diferentes: 

afetiva, académica/educativa e lúdico/desportiva. Para esse efeito, são colocadas três 

perguntas de cada dimensão, sendo que os alunos devem de escolher três colegas que 

preferem trabalhar e outros três que rejeitam. Será apresentado então quadro com as 

perguntas que foram colocadas e as respetivas dimensões. 

Tabela 11 - Questões do teste sociométrico 

Conforme explica o estudo de turma do 8º3 2013/2014, pelo professor Diogo Soares, os 

resultados obtidos foram transferidos para uma Matriz Sociométrica, que consiste num 

quadro de dupla entrada, no qual cada um dos alunos corresponde a uma linha e uma 

coluna. Na linha são registadas as escolhas/rejeições feitas pelo aluno e na coluna as 

escolhas/rejeições de que foi alvo. Para cada uma dos alunos são colocadas três 

entradas com cores diferentes: amarelo, vermelho e verde, que correspondem, 

respetivamente, a 1ª, 2ª e 3ª dimensões. Para cada uma dessas entradas é colocado o 

número que indica em que lugar é que o aluno foi escolhido pelo colega nas diferentes 

perguntas. Se este não for escolhido não é colocado nenhum número. No fim é feita a 

contagem do número de escolhas feitas pelo aluno e quantas vezes é que este foi 

escolhido, para cada uma das perguntas. 

Dimensão Critério Questão 

Afetiva 
Preferência Com quem é que gostas mais de estar nos intervalos? 

Rejeição Com quem é que não gostas tanto de estar nos intervalos? 

Educativa 

Preferência 
Se tiveres de fazer um trabalho de grupo quem é que 

escolherias? 

Rejeição 
Se tiveres de fazer um trabalho de grupo quem é que não 

escolherias? 

Lúdico 

Desportiva 

Preferência 

Quais são, dos teus colegas de turma, aqueles com que 

gostarias de formar uma equipa para jogares nas aulas de 

Educação Física? 

Rejeição 
E quem é que não escolherias para fazer parte da tua 

equipa? 
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Com base na contagem dos valores totais de vezes que os alunos são escolhidos 

calcula-se o índice de posição sociométrica (IPS). O IPS irá variar entre zero e 20 ou 

mais. A tabela de seguida apresentada mostra como é feita a sua classificação. 

 

Tabela 12 - Valores do índice de posição sociométrica 

Com o cálculo do IPS para cada um dos alunos é possível elaborar o sociograma, que é 

constituído por cinco círculos que se agrupam do exterior (menor) para o interior (maior). 

A cada círculo corresponde um dos cinco intervalos do IPS, sendo que, conforme 

referido, o mais interior representa o IPS mais elevado. Dentro do sociograma são 

colocados os nomes dos alunos da turma, respeitando os seus valores de posição 

sociométrica. Desta forma é mais fácil conseguir interpretar e perceber as posições de 

todos os alunos em relação ao resto da turma. Estes sociogramas são feitos para ambas 

as rejeições e preferências. 

O número de alunos que preferem ou rejeitam cada aluno determina-se contando o 

número de linhas que apresentam registos na coluna de cada aluno.  Registam-se 

estas somas na linha intitulada “número dos que escolhem” ou “número dos que 

rejeitam”. Assim, conseguimos o número de alunos que preferem ou rejeitam 

determinado aluno ou colega. 

É possível ainda fazer o cálculo do número de vezes que cada aluno prefere/rejeita, 

sendo que cada um pode fazer até um total de 9 rejeições/preferências (3 perguntas 

vezes três escolhas diferentes por pergunta). 

O número de alunos diferentes que cada aluno prefere ou rejeita, é determinado da 

seguinte forma: cada aluno pode escolher ou rejeitar 3 a 9 colegas (desde 3 alunos, 3 

índice de Posição Sociométrica 

15 ou + Muito acima da probabilidade; 

10-14 Acima da probabilidade; 

9 Média/probabilidade; 

8-4 Abaixo da probabilidade; 

3 ou - Muito abaixo da probabilidade. 
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vezes cada um, até a 9 colegas, 1 vez cada um). Isto permite perceber se existe uma 

rejeição muito marcada sobre um (uns) determinado (s) colega (s) por parte do aluno. 

As rejeições/preferências recíprocas também são alvo de análise neste documento. Estas 

surgem quando um aluno escolhe um colega e é também escolhido pelo mesmo. Estão 

divididas em “parcialmente recíprocas” e “totalmente recíprocas”. A 1ª corresponde aos 

alunos que escolhem e são escolhidos reciprocamente mas não em todas as dimensões. 

As escolhas totalmente recíprocas correspondem aos alunos que preferem/rejeitam um 

aluno nas três dimensões e que também são escolhidos pelo mesmo colega na totalidade 

destas. 

As escolhas fortes não recíprocas surgem quando um aluno escolhe um colega nas três 

dimensões mas não é escolhido por esse mesmo aluno em nenhuma das dimensões. 

3.3.4 Teste autoconceito 

O teste de autoconceito tem o objetivo de compreender a auto-percepção dos alunos 

indo em busca do que acham que conseguem fazer e aquilo que gostariam de 

ser/conseguir fazer. 

Conforme a explicação do teste dado em  anos anteriores, revela que este teste abrange 

cinco tipos de competências específicas (académica, social, atlética, física e 

comportamental) e ainda a autoestima geral, num total de 36 questões. deste teste,. As 

várias dimensões analisadas baseia-se nos trabalhos realizados pelos núcleos de estágio 

anteriores, assim como do tratamento de resultados. Passando a demonstrar quais as 

competências e a sua correspondência: 

 A competência Académica corresponde ao modo como o aluno se 

percepciona no que respeita ao seu desempenho na escola. 

  A competência Social diz respeito à imagem que o aluno tem da sua 

popularidade e aceitação entre os colegas da turma.  

 A competência Atlética é aquela que se reporta à percepção que o aluno 

tem relativamente às suas capacidades ao nível da prática desportiva ou 

de atividades que impliquem destrezas atléticas. 

  A competência Física diz respeito ao grau de satisfação do aluno com a 

sua aparência física.  
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 A competência Comportamental é aquela que reporta à imagem que o 

aluno desenvolve relativamente às suas ações e comportamentos. Ou 

seja, se o aluno se considera, ou não, bem comportado. 

 A autoestima geral está diretamente relacionada com o grau de satisfação 

que o aluno tem para com a sua pessoa em termos gerais e não apenas 

no domínio de uma única competência.  

Para se preencher corretamente o teste de autoconceito tem de se selecionar uma única 

resposta para cada uma das 36 questões. Deve-se salientar que não existem respostas 

corretas ou incorretas, sendo que todas são igualmente aceitáveis. 

Sou tal e 

qual 

assim 

Sou um 

bocadinho 

assim 

Exemplo: 

Sou um 

bocadinho 

assim 

Sou tal e 

qual 

assim 

  Alguns acham 

difícil fazer 

amigos 

e Outros acham 

muito fácil 

fazer amigos 

  

Tabela 13 - Exemplo de Questão do Teste de Autoconceito 

Ao longo do teste as questões não aparecem de forma aleatória, seguindo antes um 

padrão bem definido. Nas seis primeiras perguntas as competências aparecem de acordo 

com a seguinte ordem, que se repete até final do teste: (1) competência Académica, (2) 

competência Social, (3) competência Atlética, (4) competência Física, (5) competência 

Comportamental e (6) Autoestima Geral. 

A formulação das questões também não é feita ao acaso pois, das 6 perguntas de cada 

competência, 3 estão construídas de forma a que o valor mais alto esteja na coluna da 

esquerda e 3 de modo a que o inverso suceda, estando o valor mais baixo nessa mesma 

coluna. Consegue evitar-se, desta forma, que um aluno que replique todas as respostas, 

selecionando sempre a hipótese da mesma coluna, tenha um valor muito elevado numa 

determinada área. 

Os resultados obtidos nos testes de autoconceito são apresentados em valores 

numéricos que correspondem às médias calculadas para cada uma das competências 

separadamente. Isto ocorre porque um aluno pode ter diferentes representações da sua 

própria pessoa de acordo com as diversas dimensões. Pode apresentar valores muito 

elevados na competência Física, por exemplo, mas ter a perceção de que o seu 

desempenho Académico é muito baixo. Torna-se pertinente por isso, estudar cada uma 
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das competências individualmente. Os intervalos de valores, para cada dimensão, podem 

ser traduzidos de acordo com a escala de apreciação apresentada em baixo. 

 

Escala de apreciação 

1 – 1,3 Muito Baixa 

1,4 – 1,8 Baixa 

1,9 – 2,3 Média baixa 

2,4 – 2,6 Média 

2,7 – 3,1 Média alta 

3,2 – 3,6 Alta 

3,7 - 4 Muito alta 

Tabela 14 - Escala de apreciação 

Para o cálculo dos resultados é utilizada uma matriz de resolução onde estão indicadas 

as cotações de cada pergunta. Estas podem variar entre 1 e 4, correspondendo cada 

valor a uma das 4 respostas possíveis. Na tabela no anexo 7.1 é apresentada a matriz de 

resolução do teste de autoconceito aplicado na turma do 9º3ª: 

4 Apresentação de Resultados 

4.1 Constituição da turma 

A  turma do 9ª3ª é constituída por 26 alunos, sendo composta por 16 rapazes e 10 

raparigas. Com uma média de idades de 15 anos, estando as idades compreendidas 

entre os 13 e os 17 anos, o que revela uma turma heterogénea relativamente à faixa 

etária. A aluna nº25, Tatiana Nunes pertencia à turma, mas logo na primeira semana foi 

transferida, visto que esta turma designa-se por ser de Português Língua Não Materna. 

A maior parte dos alunos são oriundos da turma do ano anterior, 8.º3.ª, ao que se 

juntaram cinco alunos, sendo alguns alunos repetentes da mesma escola o Miguel 

Moutinho, do 9º3ª e a Elena Livia, do 9ª1ª.  

Outros alunos que se juntaram à turma e que são repetentes do 9º ano são os casos do 

aluno Jorge Whang e Tiago Guerra, sendo o primeiro proveniente das Escola Secundária 

de Paredes, no Porto, pertencendo ao 9ªI, e o segundo da Escola Básica Pedro Jacques 

Magalhães, do Agrupamento de Escolas Pedro Jacques Magalhães, em Alverca, da 
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turma 9ºG. Um quinto aluno, o Dragos Tescan, foi integrado na turma, sem informação 

pertinente de que escola provinha e de que ano se encontrava anteriormente, segundo 

as fichas de identificação do aluno que a Diretora de Turma disponibilizou para a recolha 

de informação.  

Tabela 15 – Professores do Conselho de turma 9º3ª 

 

 

 

  

Disciplinas Nome Completo 

Português  Maria de Fátima Ribeiro da Silva Valério  

Inglês  Maria do Carmo Ferreira da Cruz de Sousa 

Francês  Paula Cristina Marques Pedroso Martins 

História  Maria Graça Maia 

Geografia  Maria de Fátima S. da Cunha Lopes Neto 

Matemática  Maria Filomena C. P. Cabral Afonso 

Ciências Naturais  Maria Antónia dos Santos Carvalho Borges Cardozo Mira 

Ciências Físico-Químicas  José Pedroso 

Educação Visual 
 Maria Teresa Branco Pereira dos Reis Cortes Figueiredo / Maria 

Conceição Portela 

Educação Física  Luís Manuel de Almeida Duarte / Fábio Camacho 

E.M.R.C. João Cardoso 

Representantes dos Encarregados de Educação 

Nome: Maria Fátima Carvalho,  EE do aluno Nº 9, Nome: Guilherme de Matos Carvalho 

Nome:_________________________________,  EE do aluno Nº___, Nome: ________________ 

Representantes dos alunos 

Delegado de Turma: Nome:  Mariana Oliveira Brito     Nº 16 

Subdelegado de Turma: Nome: Beniamin Tott    Nº 03 
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4.1.1 Caraterização individual 

Na Tabela 16 faço uma breve caracterização individual dos alunos, focando algumas 

particularidades consideradas pertinentes (como problemas de saúde, por exemplo) e 

feita uma descrição do seu empenho nas aulas, comportamento e nível de prática 

apresentada. A idade apresentada, é a que o aluno tinha até dia 15 de Setembro de 

2014, data de inicio do ano lectivo, onde, curiosamente, o aluno Dragos fez anos, assim 

contabilizando a idade. 

 

Nº Nome Idade Caracterização 

1 Alex Aguiar 17 Aluno com NEE e apoio individualizado em várias disciplinas. 

Muito apto na sua disponibilidade motora e física. Muito 

conversador, principalmente se estiver acompanhado da 

colega. Exibe várias vezes comportamentos de desvio e fora 

de tarefa. 

2 Alexandra 17 Aluna pouco empenhada nas tarefas, mostrando o seu 

descontentamento em realizar as tarefas propostas. Muito 

conversadora, se estiver acompanhada da Biana e da Sátira, 

como por vezes pelo aluno Alex. Apresenta um nível baixo a 

nível motor e com muitas dificuldades, principalmente na área 

dos jogos desportivos coletivos. 

3 Beniamin 

Tott 

14 Aluno com bom comportamento, cumpre sempre as tarefas 

pedidas. Distrai-se  com alguma facilidade e por vezes não 

compreende as tarefas propostas. Fisicamente não é dotado, 

mas realiza sempre as tarefas propostas. Tem preferência a 

trabalhar com o Nikhill e o Rodrigo. 

4 Biana Silva 

 

14 Aluna empenhada na aprendizagem e nas tarefas da aula, 

mas demasiado comunicativa, prejudicando por vezes as 

atividade da aula. O seu comportamento é positivo, 

demonstrando iguais dificuldades nos jogos desportivos 

coletivos à aluna Alexandra. Apresenta boa disponibilidade 

motora. 

5 Bruno 14 Aluno com asma. Sempre assíduo e muito aplicado nas 
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Coutinho 

 

tarefas da aula, sendo muitas vezes o aluno exemplo para o 

professor. É muito positiva a sua disponibilidade motora e na 

execução das tarefas em qualquer modalidade. Procura 

sempre feedbacks da minha parte. 

6 Cadijato 

Djalo 

 

17 É uma aluna muito empenhada nas tarefas da aula, tentando 

chamar sempre atenção do professor sobre duvidas que 

tenha sobre qualquer proposta de trabalho. Tem algumas 

dificuldades a nível motor, mas apresenta uma 

disponibilidade física acima de todas as raparigas da turma. 

Tem um bom comportamento sendo um ponto negativo a sua 

reação mais impetuosa em algumas das ações dos seus 

colegas. 

7 Diogo 

Castro 

 

16 Aluno que muitas vezes apresenta pouca disponibilidade 

para as tarefas apresentadas em aula. Um comportamento 

mais fora da tarefa e de indisciplina do que um 

comportamento apropriado a ter em aula. Consegue adaptar-

se a quase todas as matérias, sendo o seu maior problema a 

ginástica de solo. É, na maioria das vezes, o elemento 

principal de distração dos colegas. Apresenta excelente 

qualidade técnica e tática na matéria de Basquetebol. 

8 Elena Livia 16 Aluna nova na turma e repetente. Apresentou-se como umas 

das alunas mais queixosas sobre as tarefas a realizar, mas 

com o tempo melhorou, após algumas chamadas de atenção, 

passou a realizar mais a prática do que a discutir com o 

professor o seu lugar na aula. Tem algumas dificuldades 

motoras, mas com boa capacidade física e de aprendizagem 

9 Guilherme 

Carvalho 

 

13 Aluno síndrome de DAMP. Distrai-se facilmente, pouco 

concentrado nas tarefas que realiza, mas que tenta 

acompanhar os colegas nas tarefas. Vivem muito no seu 

mundo infantil, por vezes com alguns brincadeiras solitárias, 

que ele próprio nem se apercebe que está realizando. Fraco 

a nível das capacidades coordenativas e condicionais. 

Apresenta uma condição física frágil. 
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10 Guilherme 

Soares 

 

14 Aluno comunicativo, no sentido negativo, queixando-se de 

tudo e realizando perguntas desnecessárias, repetitivas e 

fora de contexto. Tem preferência a trabalhar sempre com a 

Margarida, Cadijato e a Biana. Aluno fraco em termos 

motores, com empenhamento nas suas matéria favoritas. 

Fora isso, mostra alguns descontentamento por muitas 

tarefas a realizar em aula. 

11 Jorge Zhou 

 

16 Aluno novo na escola e na turma e repetente. Uma 

assiduidade muito baixa como também um pontualidade 

muito fraca., faltando muitas vezes às aulas. Apresenta uma 

condição física baixa, mas com muita disponibilidade para 

realizar as tarefas. Empenhado nas tarefas propostas e com 

um bom comportamento. 

12 Josué 

 

16 Aluno extrovertido, muito comunicativo e que gosta muitas 

vezes de ser o “engraçado”, fazendo os restantes colegas 

rirem-se. É dos melhores alunos a apresentar qualidade 

motora em todas as matérias, com alguns disponibilidade 

física, cansando-se facilmente. Mantém um percurso de 

comportamentos fora da tarefa, não realizando por vezes o 

que é proposto, buscando sempre motivação extra para as 

tarefas. 

13 Luana 

Araújo 

 

14 Aluna com excesso de peso, no qual dificulta a sua prestação 

física nas matérias que necessitam de maior disponibilidade 

motora. Apresenta, maioritariamente um nível não 

introdutório ou parte introdutório em todas as matérias. Gosta 

aluna de EF, é empenhada e esforçada e tem sempre um 

bom comportamento. 

14 Luís 

Santana 

 

16 Aluno com NEE e apoio individualizado. Ostenta muito pouca 

vontade em realizar atividade física, sempre usando a sua 

“dor habitual de costas”. Em termos motores é um 

descoordenado e tem padrões motores incorretos. Apresenta 

uma capacidade física acima da maioria dos alunos, mesmo 

com o excesso de peso .muito observador e pouco prático, 
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mostrando sempre envolvência na prática quando o professor 

chama atenção. Não é de muitas palavras, pouco pontual e 

pouco assíduo, tendo o Alex como sua referência.  

15 Margarida 

 

13 A nível motor apresenta boas capacidades, principalmente na 

ginástica. Tem algumas dificuldades na área dos JDC. É 

empenhada e sempre com uma atitude de colaboração, tanto 

com o professor como com os colegas. Têm um 

comportamento bem adequado ao que se pretende de uma 

aluno, sendo muitas vezes a aluna exemplo nas matérias do 

domínio da ginástica. 

16 Mariana  

 

14 É uma aluna empenhada nas tarefas, mas com algumas 

dificuldades a nível motor. Apresenta um comportamento por 

vezes de indisciplina, demasiado comunicativa com os 

colegas e muito expressiva. Gosta de negociar os termos da 

realização das tarefas com o professor, tentando obter um 

resultado final a seu favor. 

17 Miguel 

Moutinho 

 

16 Aluno com apoios e adequações individuais no currículo 

escolar. Apresenta alguma disponibilidade motora, mostrando 

fragilidade a nível físico. Muito comunicativo, por vezes em 

demasia, distraindo-se constantemente nas aulas, tendo 

como seu colega de eleição para a realização das tarefas o 

Sandeep. 

18 Mihaela 

Ciobanu 

 

14 Aluna que apresenta algumas dificuldades em algumas 

matérias, mas que mostra algum empenho, essencialmente 

em Voleibol. Pormenor interessante é tentar sempre não 

chegar atrasada, não faltando a nenhuma aula. A nível motor 

disponibiliza-se para todas as tarefas com empenho, tendo 

algumas falhas nas capacidades físicas, como a força. 

19 Mónica 

Veteriano 

 

15 Aluna que apresenta um quadro clinico estável mas com uma 

atenção especial, a nível respiratório, visto que sofre de asma 

e é portadora de um inalador.  Tem um comportamento 

dentro do que é espectável, e a nível motor consegue ser das 

melhores alunas da turma. Passa despercebida, e todos os  
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alunos gostam de trabalhar com ela. Tem formado muitas 

vezes par com a Luana ou com a Mihaela. 

20 Nikhil 

Tulcidas 

 

14 Aluno exemplo de bom comportamento, cumprindo sempre 

as tarefas solicitadas. Frágil fisicamente, com bom nível 

motor em quase todas as matérias.. Tem preferência a 

trabalhar sempre com o Beniamin,  Josué e Mónica. 

21 Rodrigo 

Guerreiro 

 

15 Aluno sempre muito reservado, passa por vezes 

despercebido nas aulas. Boa qualidade motora e física para a 

prática da atividade física desportiva., demonstrando um nível 

motor acima do nível geral da turma, ficando muito perto dos 

melhores da turma. Tem preferência em trabalhar com o 

Samuel, Tiago e Josué. 

22 Samuel 

Cerqueira 

 

14 Apresenta um excelente nível motor, como também físico, 

com um nível acima da turma, ao nível dos melhores alunos. 

Com um comportamento aceitável, tentando por vezes impor 

a sua opinião, que por vezes torna-se descabida. Respeita 

sempre os colegas e o professor. Preferencialmente, gosta 

trabalhar com o Rodrigo e o Joshua. 

23 Sandeep 

Singh 

 

16 Aluno com dificuldades de percepção do português, mas 

sempre muito distraído. Apresenta-se muitas vezes 

desconcentrada devido à constante conversa com alguns 

colegas Ao nível da prática motora é um aluno desenvolvido 

e que não apresenta muitas dificuldades. É um aluno com um 

bom comportamento e sempre disposto a colaborar. 

24 Sátira 

Rodrigues 

 

15 Aluna impulsiva, levando o confronto com o professor além 

daquilo que é o limite. Por vezes, faz o mesmo com os 

restantes colegas. Muitas vezes o seu comportamento é 

desadequado e com muita indisciplina. Tem alguma 

disponibilidade motora e físicos prática da atividade física , 

mas deixa-se de empenhar na tarefa quando não é do seu 

agrado. 

26 Tiago 16 Aluno com uma disponibilidade motora excelente, e com 

grande capacidade física para a pratica de atividade física. 
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Guerra 

 

Arriscando a dizer que apresenta os melhores valores para 

ser o melhor aluno da turma, ainda carece de alguma 

empenhamento em algumas tarefas que não é do seu 

agrado. Com um bom comportamento, pode melhorar se não 

conversar tanto e aplicar-se mais. 

27 Dragos 

Tescan 

 

15 Tal e qual como o Tiago, apresente excelentes qualidades 

motoras e físicas para realizar as tarefas propostas em aula. 

A sua indisciplina é a pior qualidade que demonstra quando 

chamado atenção ou noutra situação. Tem uma 

personalidade forte e que embate com muitos colegas, 

querendo sempre impor a sua vontade. Um comportamento 

aceitável, mas que precisa de melhorias. 

Tabela 16-  Caraterização da Turma 
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4.1.2 Composição da turma e Idade  

A turma do 9º3ª é composta por 26 alunos, 10 raparigas e 16 rapazes, perfazendo , com 

idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos e com uma média de 15 anos. No 

Gráfico 1 é possível observar uma pequena percentagem da turma preenche a idade 

mais nova e mais velha ( 13 e 17 respetivamente). A maioria da turma tem uma idade 

mais próxima do que é habitual num aluno de 9º ano, dependendo da idade que entrou 

na escola primária e a altura do seu aniversário, que são os 14 anos. Outra maioria vai 

para os alunos que que já tiveram pelo menos uma retenção no seu percurso escolar. 

 

Gráfico 1- Composição da Turma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2- Idades dos alunos 
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4.1.3 Alunos com necessidade educativas especiais (NEE) e problemas de saúde 

Existem dois alunos com NEE, com um programa diferenciado, exceptuando às 

disciplinas de Educação Visual e Educação Física onde estão em aula com a restante 

turma, dos restantes colegas que são os alunos Alex Aguiar e o Luis Santana.  

O aluno Miguel Moutinho tem proposta de intervenção como um aluno NEE, com vários 

apoios e adequações curriculares individuais, mas acompanha a restante turma no 

currículo normal. Já o aluno Guilherme Carvalho, apresenta um quadro clinico diferente 

dos restantes, acompanhando naturalmente os restantes colegas no currículo escolar, 

sendo que este aluno revelou, segundo indicações médicas, Síndroma de Perturbação 

na Atenção, no Controlo Motor e na Percepção (DAMP- Deficits in Attention, Motor 

Control and Perception). Este aluno apresenta dificuldades, por vezes físicas, mas é 

integrado na turma como um outro qualquer aluno.. 

4.1.4 Alunos Beneficiários 

Na turma são seis os alunos que beneficiam de ação social escolar (três com escalão A e 

4 com escalão B), o que demonstra que as famílias têm dificuldades económicas ou 

estão numa situação de vulnerabilidade social.  

 

Gráfico 3- Beneficiários de Ação Social Escolar 

 

4.2 Situação no Escolar dos Alunos 

4.2.1 Retenções no percurso escolar 

Os dois gráficos são explícitos do percurso geral da turma durante todos estes anos de 

escolaridade. 
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Gráfico 4- Número de Retenções 

Denota-se que mais de metade da turma nunca ficou retido ou repetiu um ano de 

escolaridade. Mesmo assim ainda um pouco menos de metade dos alunos que não 

conseguiram ter um percurso mais positivo ficando retido 1 ou mais vezes num ano de 

escolaridade. 
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4.2.2 Expectativas para o percurso escolar 

Como se pode ver no Gráfico 5 , as expectativas dos alunos quanto ao seu percurso 

escolar verifica-se que 60% da turma pretende prosseguir os estudos para ensino 

superior. Por outro lado, cerca de 24% dos alunos pretende apenas concluir o ensino 

secundário e os restantes 16% não respondeu sobre o que espera fazer quanto ao seu 

percurso escolar. Assim conclui-se que as expectativas dos alunos mudaram do ano 

anterior e que olham de uma maneira diferente para o seu futuro. 

 

Gráfico 5- Expectativas no percurso escolar 

4.2.3 Hábitos e locais de estudos 

Em relação aos hábitos de estudo, verifica-se que 52% dos alunos assumem estudar 

diariamente, enquanto 48% afirmam estudar apenas “às vezes”. Ninguém declarou que 

raramente estudava. Isto denota-se algum amadurecimento no pensamento dos alunos, 

sabendo que é o fim de um ciclo e preparação para uma nova etapa da vida deles e 

sabem que precisam de se aplicar diariamente para obter sucesso. A maioria dos alunos 

dos alunos prefere estudar em casa, tendo um dos alunos apontado também o ATL e a 

Biblioteca como locais de estudo simultaneamente com a sua casa. 

  

Gráfico 6- Hábitos de estudo 
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4.2.4 Disciplinas preferidos/Disciplinas com maior dificuldade 

Nas disciplinas que os alunos afirmam ter mais dificuldades são a Matemática e o Inglês. 

Logo de seguida aparece o Português e o Francês, como disciplinas que os alunos 

sentiram muitas dificuldades na compreensão dos conteúdos abordados nesta disciplina.  

 

Gráfico 8- Disciplinas onde os alunos tem maior dificuldade 

No sentido inverso os alunos apresentam uma preferência por disciplinas como a 

Educação Física, seguida e surpreendentemente, Matemática e Ciências Naturais. Por 

ventura, esta preferência por Matemática está ligado à personalidade da professora que 

leciona a disciplina no qual tenta sempre ajudar os alunos e estar do lado deles quando 

eles mais precisam e tem dificuldades. 

 

Gráfico 9- Disciplinas preferidas dos alunos 
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4.3 Situação Familiar 

Conhecer todos os factores que influenciam o aluno no seu quotidiano é importante para 

puder ter a noção do meio que os rodeia e os conhecer melhor. Foi necessário recolher 

alguma informação delicada e sensível, mas bastante importante sobre o seu agregado 

familiar, encarregados de educação, situação profissional dos encarregados de educação 

e outros. 

4.3.1 Agregado familiar 

No que diz respeito ao agregado familiar, verifica-se que o agregado familiar é constituído 

principalmente pelos pais e irmãos, exceto raros os casos que vivem só com avós e 

primos ou só tio(a). 
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4.3.2 Nível de Formação dos Encarregados de Educação 

As habilitações literárias dos pais poderão ser importantes como forma de motivação dos 

filhos para o prosseguimento dos estudos. Estudos indicam que os pais com mais 

formação, por exemplo ensino superior, provavelmente estará mais próximo de também o 

fazer. Estes estudam ainda apontam que será a mãe que obtenha um maior nível de 

graduação na sua formação incentivam os filhos a tentar reproduzir o seu percurso 

académico da mesma maneira.  

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

não sabe ler
nem escrever

sabe ler e
escrever sem
ter concluído

a 4ªclasse

4ºano de
escolaridade

6ºano de
escolaridade

9ºano de
escolaridade

Ensino
Secundário

Ensino
superior

não sabe Não
respondeu

Pai

Mãe



 

 

 191 

Gráfico 10- Habilitações dos Encarregados de Educação (EE) 

4.3.3 Situação profissional EE 

Para a apresentação da situação profissional dos pais ou encarregados de educação dos 

alunos é importante salientar que não é só quais as profissões que desempenham mas 

também qual a sua situação de empregabilidade. Houve a sensibilidade da minha parte 

para não voltar a perguntar aos alunos acerca da situação profissional dos EE, visto que 

para alguns é embaraçoso falar sobre esse assunto e dessa maneira não pressionei a 

que respondessem. 

Na análise do Gráfico 11 seguinte é possível notar que houve uma certa dificuldade em 

responder às perguntas relativas aos empregos dos encarregados de educação. Apesar 

do grande número de encarregados de educação efetivos nos respetivos empregos, 

ainda existe uma grande quantidade de encarregados de educação  com uma situação 

profissional mais insegura, devido à instabilidade e à crise financeira que atravessa o 

país neste momento. Referenciar ainda que mesmo parecendo poucos, ainda se nota 

uma diferença para o número de EE desempregados ou com uma outro tipo de situação 

profissional. 

 

Gráfico 11- Situação Profissional dos EE 
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4.4 Teste Sociométrico 

4.4.1 Índice de posição sociométrico 

Os testes sociométricos foram aplicados a toda a turma do 9º3ª, e a análise dos resultados será realizada com base nas matrizes, onde 

se evidenciam as preferências e rejeições dos alunos da turma. 

Neste sentido, apresento o gráfico que ilustra os resultados obtidos, assim como as duas tabelas de posição sociométrica, uma referente 

às preferências e outra às rejeições. 

 

Gráfico 12- Índice de posição sociométrica 
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Relativamente às preferências, verifica-se que os alunos que apresentam valores de IPS 

mais elevados são a Mihaela, a Tiago Guerra, o Rodrigo e o Samuel, o que significa que 

são elementos da turma com maior aceitação por parte dos colegas e com maior 

influência sobre estes. Considero estes alunos, em quem os colegas mais confiam, como 

líderes da turma, mas neste caso posso acrescentar também o alunos Josué. 

Cada um destes alunos serão um exemplo para a turma nas matérias que são mais 

fortes e que apresentam menores dificuldades. Podendo ainda indicar o Tiago e o 

Samuel como líderes de grupos e desta forma conseguir estabelecer um bom clima de 

aula propício às aprendizagens. 

Em relação às rejeições, os alunos que apresentam valores mais elevados são o 

Alexandra, Luis, Elena e o Guilherme Soares. Atendendo ao que tenho observado ao 

longo do 1º período, estes dados vão confirmando os dados que tenho vindo a recolher 

nas minhas observações. Relativamente ao Luis, este aluno apresenta um quadro 

especifico na sua educação, sendo um aluno NEE, pelo que por vezes torna-se difícil 

criar algum tipo de relação com o aluno devido à sua falta de motivação na prática das 

tarefas propostas em aula. No que diz respeito á Alexandra, pelo feedback que tenho tido 

da turma, nas minhas aulas e também em momentos durante o intervalo, é notória o uso 

abusivo do discurso agressivo por parte da aluna de modo a intimidar os colegas. Por 

vezes os colegas preferem não reclamar para que não haja represálias fora das portas da 

escola, tal como é prometido pela mesma aluna. Uma das estratégias passará 

claramente pela chamada de atenção da aluno, visto que ela sem se aperceber vai ser 

rejeitada em outros contextos em que ela queria estar envolvida e vai sentir que foi 

castigada pelos colegas e por falta do seu apoio. Coloca-la em grupos de trabalho com 

os “líderes” mais fortes e sem medos, neste caso identificados por mim e pelos alunos 

como as preferidos da turma, para ajudar a orientar e canalizar a sua “raiva” para as 

prática das tarefas. O Guilherme Soares advém do seu longo e extensivo discurso, que 

acaba por aborrecer os colegas. Por vezes é despropositado naquilo que diz e não mede 

a propensão do que diz e que acaba por refletir alguns comportamentos menos positivos 

da parte dos colegas. 
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4.4.2 Preferências e Rejeições entre alunos 

De forma a compreender melhor as relações entre pares, considero pertinente analisar o 

teste sociométrico não apenas através do IPS, pois este não indica a quantidade de 

alunos diferentes que preferem ou rejeitam cada colega de forma individual. O IPS não é 

esclarecedor, uma vez que um aluno da turma pode apresentar um IPS de valor 3, tendo 

sido rejeitado por 3 alunos diferentes ou então tendo sido rejeitado pelo mesmo aluno nas 

3 diferentes dimensões. Uma análise mais aprofundada, poderá esclarecer se nestes 

casos os alunos não são apreciados em algum aspeto por diversos alunos, ou se existe 

apenas uma relação muito negativa com um só colega. Neste sentido, considero 

fundamental conhecer o número de colegas que escolhem um determinado aluno. 

 

Gráfico 13- Alunos que preferem e rejeitam cada aluno 
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Analisando o Gráfico 13 verifica-se que o estudante que é preferido por um maior 

número de colegas é a Sandeep e o Diogo que foi escolhida por cerca de 7 alunos 

distintos. Sucede-se o Samuel, Mariana, Margarida, Luana e Cadijato  selecionados por 6 

colegas. O que se pode constatar é que os alunos que foram selecionados como 

preferidos são selecionados por uma variedade de colegas, mas nas diversas dimensões. 

O que revela que estes alunos têm um bom estatuto perante os restantes colegas, 

podendo também ser utilizados como exemplos nas situações de aprendizagem. Por 

outro lado, os alunos rejeitados por mais colegas, surpreendentemente, são o Diogo, 

Luis, Dragos, Tiago e Sátira que são rejeitados por cerca de 9, 8 e 5 pessoas distintas, 

respetivamente.  

O facto de ter acesso a esta informação, permitir-me-á realizar melhores grupos de 

trabalho. No sentido em que, sabendo à partida quais os alunos que não gostam de 

determinados colegas é-me possível definir grupos adequados e do interesse dos 

diversos estudantes. 
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4.5 Teste autoconceito 

Como sucedeu com os testes sociométricos, também os testes autoconceito foram 

aplicados a toda a turma durante a minha aula de educação física.  

4.5.1 Média das Competências 

Como foi anteriormente explicado na metodologia, foram consideradas diversas 

competências na análise dos testes de autoconceito. Os valores médios de cada 

competência, obtidos pela totalidade dos alunos da turma são apresentados no gráfico 

seguinte: 

 

Gráfico 14- Média de todas as competências 

Considerando a tabela de valores, a turma tem um nível de autoconceito médio (2,44). 

Este corresponde à média de todas as competências e significa que a turma tem uma 

imagem própria positiva e apresenta confiança nas suas capacidades. 

A competência que apresenta o valor mais baixo é a competência académica (2,24). Este 

é um valor que não me surpreende bastante pois como já foi referenciado por todos os 

professores do concelho de turma, esta é uma turma bastante conversadora e essa 

distração leva com que os alunos não se concentrem e não consigam estar atentos à 

transmissão de informação dos professores das diversas matérias. 

Logo de seguida apresentam-se as competências de física (2,38) e atlética (2,40). Este já 

me surpreende muito o valor médio obtido, pois os alunos são bons praticantes das 

diversas matérias e tem uma boa percepção da sua condição física. Além das mulheres 

reclamarem por estarem sem fora de forma ( gordas), elas mantém-se ativas nas aulas. 
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Para os valores mais altos e acima da média da turma, temos a competência 

comportamental (2,51), social (2,57) e a autoestima (2,58) .Espanto não seria o meu 

quando os alunos demonstram uma percepção do seu comportamento diferente da 

maioria dos professores, visto que os alunos revelam comportamentos muito pouco 

apropriados para as aulas, o que impossibilita o normal funcionamento das aulas. 

Consigo compreender que os alunos acham-se muitos sociais, visto que isso é 

demonstrado no pátio nos intervalos, visto que se envolvem muito em atividades com 

colegas de outras turmas e anos. Os alunos demonstraram ter um boa autoestima, 

percepcionando serem pessoas com qualidades físicas e emocionais de modo a manter 

um bem estar constante.  

De seguida serão apresentados os valores obtidos por cada aluno, em cada uma das 

diferentes competências, para que se possa realizar uma intervenção de acordo com os 

resultados de cada um. 
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4.5.2 Competência Académica 

No que respeita á competência académica os alunos que apresentam a média mais alta 

são a G. Soares (3,67) e a Rodrigo (3,67), correspondendo a valores altos, 

respetivamente. Os alunos que se seguem na escala são o Nikhil, Mihaela, Elena e o 

Josué (2,67) também com valores médios. Estes alunos revelaram maiores valores de 

autoconceito na competência académica, e como tal, pode-se verificar que têm bastante 

confiança nos seus conhecimentos e resultados escolares. Nos casos do G. Soares, o 

melhor aluno da turma, e do Nikhil, estes resultados já seriam de esperar, visto que os 

alunos apresentam classificações muitos satisfatórias.  

 

Gráfico 15- Competências Académicas 
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4.5.3 Competência Social 

Esta Competência remete para a imagem que o aluno tem quanto há sua popularidade e 

a aceitação que os alunos têm entre si, a média desta turma encontra-se no 2,2 sendo 

caracterizada como média baixa. 

Os alunos com uma  maior percepção da sua popularidade e a aceitação dos outros 

colegas com uma média muito alta, ou seja os que se consideram mais populares, são o 

Beniamin e o G. Soares. Estas percepções não estão de acordo com o que revelaram os 

testes sociométricos embora, o aluno Beniamin se apresente como uma referência para 

todos os colegas toda a turma. De referir ainda o valor razoavelmente alto do Rodrigo 

(3,67), que nos testes sociométricos foi o aluno que teve menor número de rejeições.  

Os alunos que se consideram menos sociais são a Bruno (2,00) Cadijato, Luis e Dragos 

(2,17), todos eles apresentando valores médio baixo. Estes valores não apresentam uma 

surpresa, tendo em conta as características destes alunos, com um personalidade mais 

vincada como o Dragos e mais agressiva como a Cadijato, pouco dados para com os 

colegas. 

 

Gráfico 16- Competência Social 
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4.5.4 Competências Físicas 

A turma no geral tem confiança ao nível da sua aparência física apresentando níveis 

médios altos de confiança. Destacam-se os alunos Rodrigo (3,67), Josué e Tiago (3,50). 

São resultados muito positivos, sendo que estes alunos não apresentam uma 

constituição atlética para a sua idade. Isto indica que os alunos estão à vontade com o 

seu corpo, não manifestando desagrado por aquilo que possui e que não restringe a sua 

prática nas aulas de Educação Física.  

Os alunos que menos apreciam a sua aparência são a Mariana (1,17), Diogo (1,33) e 

Cadijato (1,67) enquadrando-se todos num nível muito baixo e baixo desta competência. 

Fico surpreendido pelos três, viste que uma vez que sendo a aluna Luana que apresenta 

um excesso de peso visível e não se deixa incomodar muito por esse facto e realiza as 

atividades na medida do possível. É necessário arranjar estratégias para que possa 

sobretudo ter consciência da sua situação, mesmo com a minha insistência em manter-se 

em prática constante na escola e fora. 

 

Gráfico 17- Competência Física 
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4.5.5 Competência atlética 

Esta é a competência onde os alunos tem uma maior percepção quanto á sua 

capacidade atlética, em áreas como pratica desportiva ou outras atividades. Apresenta-se 

com uma média mais alta do que as restantes tendo só sido ultrapassada pela 

autoestima. 

O aluno Rodrigo (4,0) é o que apresenta um valor bem destacado dos outros sendo 

considerado muito alto, tendo sendo seguido pelo aluno Alex (3,0). São valores que me 

surpreendem, pois são alunos mais discretos, onde o Alex mesmo com o quadro 

especifico a nível educativo consegue ter a percepção a nível físico que outros não têm 

perante a sua capacidade atlética. O Rodrigo, sendo uma aluno calada e mais franzino 

tem a percepção de que tem todas as capacidades necessárias para a prática desportiva.  

Em relação aos estudantes com níveis mais baixos, Beniamin, Cadijato e o Luis (2,2) 

enquadrando-se deste modo no patamar médio baixo. Para estes alunos são necessárias 

estratégias de trabalho para puderem motivar-se na prática e só assim poderão alcançar 

o sucesso. Neste sentido penso que o aluno Beniamin e Cadijto não revelam uma 

verdadeira apreciação do que corresponde à realidade, mesmo sendo difícil avaliarmos a 

nós próprios, com a idade que possuem já deveriam ser capazes de ter uma melhor 

autopercepção sobro as noções corporais que lhe são inerentes. 

Gráfico 18- Competência Atlética 
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4.5.6 Competência Comportamental 

Nesta competência os alunos com uma melhor percepção do seu comportamento são o 

Nikhil (3,7) e a Mónica (3,5) todos com um valor alto. São alunos que tem a noção do seu 

comportamento, sendo que o Nikhil é o único que nunca teve qualquer queixa ao nível do 

seu comportamento, por ser um aluno dedicado e concentrado nas suas tarefas.  

Nesta competência e como já foi referido em várias reuniões do concelho de turma, esta 

turma apresenta comportamentos fora da tarefa e pouco adequados na sala de aula, 

dificultando o funcionamento das aulas. São vários os professores que se queixam do 

comportamento de alguns alunos sendo que por vezes apresentaram muita 

desconcentração das tarefas propostas na sala de aula. 

De referir que o valor mais baixo da turma é o do aluno Diogo, valor que não surpreende 

porque não consegue manter-se concentrado nas suas tarefas e perturbando os seus 

colegas à volta. 

 

Gráfico 19- Competência Comportamental 
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4.5.7 Autoestima Geral 

Esta é a competência que a turma apresentou um autopercepção mais alta, indicando 

que os alunos têm muito autoestima em si próprios. Mesmo sendo necessário o 

constante reforço positivo para elevar os níveis de confiança, é notório que os alunos têm 

capacidades mas não atingem o sucesso por ter comportamentos menos adequados 

prejudicando o seu desempenho nas matérias. 

Os alunos que apresentaram valores mais elevados nesta competência, foram a 

Beniamin (4,0), G. Soares e a Mihaela(3,8), com valor muito alto e alto. Seguindo-se o a 

Mónica e o Rodrigo, ambos com um valor de 3,5. Todos estes alunos tem uma 

autopercepção muito positiva de si e daquilo que são capazes. 

No extremo oposto, surge o Diogo (1,5) e o Josué (1,8), com um valor considerado baixo 

(destacando-se negativamente em relação a todos os restantes colegas. Sendo estes 

alunos desestabilizadores da turma, surpreendem-me com estes resultados. Fico 

também surpreendido pela positiva com o Rodrigo, sendo este um aluno mais 

introvertido, mas autopercepciona-se com um nível de autoestima muito alto, o que é 

ótimo pois leva-o a se relacionar melhor com os colegas e com as atividades propostas.  

 

Gráfico 20- Autoestima Geral 
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5 Considerações Finais 

A essência da formação deste documento passa para que todos os professores estar 

mais lúcidos acerca da sua turma em todos os aspetos que lhe são atribuídos. Vai 

promover maior qualidade nas estratégias a aplicar nas diversas dimensões da eficácia 

do ensino e que o processo de ensino-aprendizagem seja mais claro, simples e direto 

aos objetivos pretendidos. Assim as estratégias de intervenção vão ser mais adequadas 

aos comportamentos dos alunos e modificar a minha maneira de lidar com cada aluno de 

forma individual. 

A turma vem a manter um registo parecido com a que o meu colega do ano anterior 

registou, sendo que houve entradas novas na turma levando a uma adaptação de alguns 

alunos perante o comportamentos dos novos e por consequência mudanças a nível de 

personalidades, comportamentos e modos de agir. O nível de trabalho da turma 

aumentou com a carga do ano de escolaridade, mas os alunos com certeza vão 

corresponder dentro das suas possibilidades. 

Na minha opinião acho imperativo a inclusão do Luis num grupo que seja mais 

incentivado por colegas que ele tem mais afinidade e conseguir alargar o seu leque de 

aprendizagens. Ao enquadrar este tipo de alunos da melhor forma possível eles vao 

apresentar resultados mais significativos. A apresentação dos resultados ao concelho de 

turma irá proporcionar algumas surpresas e  por outro lado algumas confirmações por 

parte dos professores das outras disciplinas, mas nada mais poderá ser acrescentado da 

minha parte visto que isto é a leitura simplesmente das respostas dadas pelos alunos 

sem segundas interpretações.  

Para haver um maior sucesso nas estratégias que utilizamos com eles, deve-se procurar 

aproximar os alunos dos professores de forma a que estes possam educar os alunos da 

melhor forma possível, ajustando o processo de ensino-aprendizagem à realidade. Só 

assim poderemos potenciar o rendimento escolar de todos os alunos da turma. 

O principal objetivo de todos os professores poderá passar por uma  criação de ligações 

entre todos os alunos da turma promovendo a inclusão dos alunos nas diferentes tarefas 

a realizar na sala de aula. 

 

  



Plano de Formação 2014/2015 

 

 

 

 205 

6 Bibliografia 

Camacho, F. (2014/2015). Plano Anual de Turma 9º3ª. Lisboa. 

Faculdade de Motricidade Humana. (2013). Guia de Estágio Pedagógico 2013/2014, do 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Lisboa: 

Faculdade de Motricidade Humana. 

Northway, M., & Weld, L. (1999). Testes Sociométricos – Um Guia para 

ProfessoresTestes Sociométricos – Um Guia para Professores. Lisboa: Livros Horizonte. 

Núcleo de Estágio de Educação Física 2014/2015. (2014/2015). Protocolo de Avaliação 

Inicial. Escola Básica 2,3 Gaspar Correia. 

Soares, D. (2013/2014). Estudo de Turma 8º3. Lisboa. 

 

  



Plano de Formação 2014/2015 

 

 

 

 206 

 

7 Anexos 

7.1 Matriz de resolução do teste de autoconceito 

Perguntas Matriz de resolução 

1 4 3 1 2 
2 1 2 4 3 
3 4 3 1 2 
4 4 3 1 2 
5 1 2 4 3 
6 1 2 4 3 
7 4 3 1 2 
8 4 3 1 2 
9 4 3 1 2 
10 4 3 1 2 
11 4 3 1 2 
12 1 2 4 3 
13 1 2 4 3 
14 1 2 4 3 
15 4 3 1 2 
16 1 2 4 3 
17 4 3 1 2 
18 4 3 1 2 
19 1 2 4 3 
20 4 3 1 2 
21 4 3 1 2 
22 1 2 4 3 
23 1 2 4 3 
24 4 3 1 2 
25 4 3 1 2 
26 1 2 4 3 
27 1 2 4 3 
28 1 2 4 3 
29 1 2 4 3 
30 4 3 1 2 
31 1 2 4 3 
32 4 3 1 2 
33 1 2 4 3 
34 4 3 1 2 
35 4 3 1 2 
36 1 2 4 3 
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7.2 Teste de Autoconceito 

Nome:       ________ Ano/Turma: _____ 

Nº_____Data:___/___/______ 

 

ATENÇÃO: Para responderes às questões que se seguem deves escolher apenas uma 

das hipóteses dadas para cada questão. Responde honestamente às perguntas e de 

forma individual. 

 

 

QUESTIONÁRIO DE AUTO-CONCEITO 

Como é que eu sou? 

 Sou tal e 

qual assim 

 Sou um 

bocadinho 

assim 

 

Exemplo 

  

Sou um 

bocadinho 

assim 

 Sou tal e 

qual assim 

 
  

x 
Alguns miúdos gostam mais 

de brincar na rua 
e 

Outros miúdos gostam mais 

de ficar a ver televisão 

   

  

1 

   

Alguns acham que são muito 

bons nos trabalhos da escola 
e 

Outros preocupam-se 

porque não sabem se são 

capazes de fazer os 

trabalhos da escola 

   

          

2 
   Alguns acham difícil fazer 

amigos 
e 

Outros acham muito fácil 

fazer amigos 

   

          

3 
   Alguns são muito bons em 

ginástica 
e 

Outros acham que não são 

bons em ginástica 

   

          

4 
   Alguns gostam do aspecto 

que têm 
e 

Outros não gostam do 

aspecto que têm 
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5 
   Alguns acham mal a maneira 

como se portam 
e 

Outros costumam achar bem 

a maneira como se portam 

   

          

6 
   Alguns não gostam da sua 

maneira de ser 
e 

Outros gostam da sua 

maneira de ser 

   

          

7 

   Alguns acham que são tão 

espertos como os outros da 

mesma idade 

e 

Outros não têm a certeza e 

acham que talvez não sejam 

tão espertos 

   

          

8 
   

Alguns têm muitos amigos e 
Outros não têm muitos 

amigos 

   

          

9 
   Alguns gostavam de ser muito 

melhores nos desportos 
e 

Outros acham que são bons 

nos desportos 

   

 

 

11 
   Alguns costumam fazer 

o que devem 
e 

Outros não costumam 

fazer o que devem 

   

          

12 

   Alguns não gostam da 

maneira como levam a 

vida 

e 

Outros gostam da 

maneira como levam 

a vida 

   

          

13 
   Alguns demoram muito 

tempo a fazer os 
e 

Outros conseguem 

fazer os trabalhos de 

   

10    Alguns acham bem a 

altura e o peso que têm 

e Outros preferiam que a 

sua altura ou o peso 

fossem diferentes 
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trabalhos de casa casa depressa 

          

14 
   Alguns gostavam de ter 

amigos 
e 

Outros têm todos os 

amigos que querem 

   

          

15 

   Alguns acham que 

podiam fazer bem 

qualquer desporto novo 

que nunca fizeram 

e 

Outros acham que 

podem não ser 

capazes de fazer bem 

desportos que nunca 

fizeram 

   

          

16 

   Alguns preferiam que o 

seu corpo fosse 

diferente 

e 

Outros gostam do seu 

corpo tal como é 

   

          

17 

   Alguns costumam fazer 

as coisas como deve ser e 

Outros não costumam 

fazer as coisas como 

devem ser 

   

          

18 

   Alguns estão geralmente 

contentes consigo 

próprios 

e 

Outros não estão 

contentes consigo 

próprios muitas vezes 

   

          

19 

   Alguns esquecem-se 

muitas vezes das coisas 

que aprenderam 

e 

Outros conseguem 

lembrar-se das coisas 

facilmente 
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20 

   Alguns fazem sempre as 

coisas com outros 

miúdos 

e 

Outros fazem sempre 

as coisas sozinhos 

   

          

21 

   Alguns acham que são 

melhores que outros da 

mesma idade 
e 

Outros acham que 

não conseguem jogar 

tão bem como os 

outros 

   

 

22    Alguns preferiam que o 

seu aspecto físico (a 

maneira como parecem) 

fosse diferente 

e Outros gostam do seu 

aspecto físico tal como 

é 

   

          

23    Alguns arranjam 

complicações muitas 

vezes por causa das 

coisas que fazem 

e Outros não costumam 

fazer coisas que lhe 

arranjem 

complicações 

   

 

24 
   Alguns gostam de ser o 

tipo de pessoa que são 
e 

Outros preferiam ser 

outra pessoa 

   

          

25 

   Alguns fazem muito bem 

os seus trabalhos nas 

aulas 

e 

Outros não fazem 

muito bem os seus 

trabalhos nas aulas 

   

          

26 

   Alguns gostavam que 

mais miúdos da sua 

idade gostassem deles 
e 

Outros acham que a 

maior parte dos 

miúdos da sua idade 

gostam deles 
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27 

   Nos jogos e no desporto 

alguns miúdos ficam a 

ver a maior parte 
e 

Outros jogam a maior 

parte das vezes em 

vez de ficarem só a 

ver 

   

        

 

28 

   Alguns gostavam mais 

que a cara ou o cabelo 

fossem diferentes 

e 

Outros gostam da cara 

e do cabelo que têm 

   

          

29 

   Alguns fazem coisas que 

sabem que não devem 

fazer 
e 

Outros quase nunca 

fazem coisas que eles 

sabem que não 

deviam 

   

          

30 

   Alguns estão muito 

satisfeitos por serem 

como são 

e 

Outros preferiam ser 

diferentes 

   

          

31 

   Alguns têm dificuldades 

em responder às 

perguntas do professor 

e 

Outros conseguem 

quase sempre dar as 

respostas 

   

          

32 

   Alguns são muito 

conhecidos dos outros 

da mesma idade 

e 

Outros não são muito 

conhecidos 

   

          

33 
   Alguns miúdos não 

jogam bem jogos de rua 
e 

Outros são bons a 

jogar jogos novos 
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34 
   Alguns acham que são 

giros (têm bom aspecto) 
e 

Outros acham que não 

são giros 

   

          

35 
   Alguns portam-se bem 

e 
Outros acham difícil 

portarem-se bem 

   

          

36 

   Alguns não estão muito 

satisfeitos com a 

maneira como se portam 

e 

Outros acham que a 

maneira como fazem 

as coisas é boa 

   

 

 

☺ Muito Obrigado pela tua colaboração! 

 

 

7.3 Teste Sociométrico 

Nome: 

Ano: 

Turma: 

 

Teste Sociométrico 

 

Para responderes às questões que se seguem deves escolher apenas os teus colegas 

de turma e ordená-los por ordem de preferência. Responde honestamente às perguntas 

e de forma individual. 

 

1. Dos teus colegas de turma, com que gostas mais de estar nos intervalos? 
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1.º - ____________________________ 

2.º - ____________________________ 

3.º - ____________________________ 

 

2. E com quem é que não gostas tanto de estar nos intervalos? 

 

1.º - ____________________________ 

2.º - ____________________________ 

3.º - ____________________________ 

 

3. Preferes fazer trabalhos individuais ou em grupo? 

________________________________________________________________ 

 

3.1 Se tiveres de fazer um trabalho de grupo quem é que escolherias para trabalhar 

contigo? 

 

1.º - ____________________________ 

2.º - ____________________________ 

3.º - ____________________________ 

 

3.2 E quem é que não escolherias para formar o teu grupo? 

 

1.º - ____________________________ 

2.º - ____________________________ 

3.º - ____________________________ 
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4. Quais são, dos teus colegas de turma, aqueles com que gostarias de formar uma 

equipa para jogares nas aulas de Educação Física? 

 

1.º - ____________________________ 

2.º - ____________________________ 

3.º - ____________________________ 

 

5. E quem é que não escolherias para fazer parte da tua equipa? 

 

1.º - ____________________________ 

2.º - ____________________________ 

3.º - ____________________________ 

 

 

 

 

 

Obrigado pela colaboração! 
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7.4 Ficha d identificação da Escola Básica 2,3 Gaspar Correia 
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Anexo 6 – Plano de Formação 
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1. Introdução 

Este documento surge com a intenção de oferecer uma orientação organizada durante 

todo o percurso a realizar durante o processo de formação, constituindo ajuda como 

apoio à elaboração do relatório final de estágio. E conforme vem determinado no guia 

de estágio 2014/2015, será apresentada qual a dinâmica e o principal objetivo do 

estágio pedagógico, sendo esta etapa compreendida pelos estagiários como uma 

período ou processo de formação. 

O objectivo do Plano de Formação (PF) vai assumir será o uma peça fundamental no 

estágio com uma função de estruturante e de orientação em todo o ano de estágio.. 

Serão expostas  de características do professor e algumas das suas capacidades em 

ter em conta em cada etapa. Ainda ajudará a identificar as principais dificuldades que 

o professor estagiário antevê para as desenvolver. 

O Plano de Formação é referente a todo o ano letivo, e vai estar organizado nas 

quatro áreas  que compõem a formação do estágio, assumindo cada uma delas a 

forma de uma tabela com várias colunas distintas. 

Estas quatro áreas estão explicitas no Guia de Estágio 2014/2015, detalhadamente, 

na área da Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, na área da Inovação 

e Investigação Pedagógica, na área referente à Participação na Escola e por fim, na 

área da Relação com a Comunidade 

Na primeira coluna são referidas as competências específicas apresentadas no guia 

de estágio para cada uma das áreas. Na segunda e terceira são identificadas 

respetivamente, os documentos/actividades e dificuldades que se espera existirem no 

desenvolvimento da competência do objetivo em questão. A quarta coluna é relativa 

às estratégias definidas e soluções propostas para ultrapassar as dificuldades 

encontradas. A quinta coluna é referente aos procedimentos de avaliação e controlo 

que permitirão identificar se as competências foram alcançadas ou as dificuldades 

superadas. Por fim, a última coluna diz respeito à calendarização, onde estão 

definidas as datas para a execução de cada tarefa. 

De modo a que este plano de formação possa ajudar a desenvolver as minhas 

capacidades e funções como professor, deve ter como apoio e dar importância a 

documentos da própria escola, como o Projeto Curricular de Educação Física ou os 

outros documentos do departamento de Educação Física da escola.  
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Assim, demonstra o contexto que os estagiários estão inseridos de maneira a puder 

aproveitar a promover as minhas capacidades como docente. 

2. Contextualização 

As actividades de estágio serão desenvolvidas no Agrupamento de Escolas da Portela 

e Moscavidade, mais precisamente na Escola Básica 2, 3 Gaspar Correia. No decorrer 

do ano letivo contarei com a orientação do professor Luís Duarte e com o coorientação 

do orientador da faculdade, o Prof. Gonçalo M. Tavares. O núcleo de estágio é 

constituído por mim e as colegas professoras estagiárias, Nicole Santos e Ana Leal.  

As particularidades deste local estágio permitiram potencializar a obtenção de 

habilitações referenciadas no guia de estágio do presente ano. Através de um “sorteio” 

aleatório, cabe-me a tarefa e a responsabilidade de orientar e lecionar a disciplina de 

Educação Física  a uma turma de 9º ano, neste caso 9º3ª, durante todo o ano letivo 

escolar. Ainda temos a responsabilidade de lecionar as aulas do 1º ciclo da Escola 

EB1/JI da Portela, a uma turma de 4º ano juntamente com os alunos estagiários do 

curso Profissional de Desporto. No mesmo sentido, mas em coadjuvação dos meus 

colegas estagiários, a participação da lecionação nas aulas da turma de 12º ano do 

orientador. Por último, a integração no núcleo de Ginástica no Desporto Escolar sob a 

orientação do Prof. Luis Duarte (Orientador).  
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3. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

3.1. Planeamento 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem - Planeamento 

Objetivos 
Documentos/ 

Atividades 
Dificuldades Estratégias Avaliação Calendarização 

1. Garante um 

planeamento do 

período de 

avaliação inicial 

ajustando o 

respetivo protocolo 

e a sua aplicação 

ao contexto da 

turma e aos 

recursos espaciais 

e temporais 

disponíveis. 

 Plano da 1ª Etapa 

– Avaliação Inicial 

 Balanço da 1ª 

Etapa 

• Capacidade 

para cumprir os prazos 

determinados para 

cada momento de 

observação. 

• Validade da 

informação recolhida 

ao longo do período de 

avaliação inicial. 

 A estrutura das 

planificações entre 

espaços e as 

matérias a serem 

lecionadas, com as 

• Planear conforme o 

“roulement”, com a 

distribuição das matérias 

nesta 1ª etapa, tendo em 

conta as capacidades de 

cada espaço 

• Simplificar os 

métodos de observação e 

registo da avaliação dos 

alunos, de modo a ser mais 

eficaz e rápido neste 

processo. 

• No planeamento das 

aulas ter em conta exercícios 

• Avaliar todas as 

matérias estipuladas 

até ao final da 1ª etapa 

da AI. 

• Feedback (FB) 

do orientador e colegas 

de estágio sobre as 

aulas lecionadas; 

• Verificar, 

durante a Avaliação 

IniciaI, se os grupos de 

nível estabelecidos 

funcionam de forma 

adequada, através do 

Durante a 1ª 

Etapa – 15 de 

Setembro a 24 de 

Outubro. 
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necessidades dos 

alunos nesta etapa. 

didáticos de forma a cumprir 

com o que está proposto no 

protocolo de avaliação. 

• Incluir as análises 

das autoscopias de grupo 

nos planeamentos. 

FB do orientador e dos 

colegas de estágio. 

2. Elabora planos 

de turma e de 

etapa garantindo 

que as decisões 

formam uma 

unidade 

pedagógica 

coerente, refletindo 

o equilíbrio entre 

as orientações 

enunciadas no 

programa oficial e 

os dados 

fornecidos pela 

 Plano Anual de 

Turma; 

 Planos de 

Etapa; 

 Balanços dos 

Planos de 

Etapa. 

 Validade da 

informação 

recolhida ao 

longo do 

período de 

avaliação inicial; 

 Conseguir uma 

articulação 

entre os 

resultados da AI 

e as orientações 

do PNEF, 

devido à grande 

distância entre 

 Definir logo os 

objetivos terminais 

para, posteriormente, 

conseguir definir 

objetivos intermédios. 

 Tomar nota do 

número de aulas ao 

longo do ano e por 

cada Etapa, assim 

como do número de 

aulas em cada 

instalação, para 

definir a distribuição 

das matérias ao 

 Verificar a 

existência de 

diferenças entre 

os objetivos 

definidos no 

Projeto 

Curricular da 

Escola e o 

programa 

oficial; 

 Realizar um 

balanço no final 

de cada etapa, 

confrontando os 

No final de cada 

Etapa. 
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aplicação da 

avaliação inicial e 

formativa. 

ambos, em 

algumas 

matérias; 

 Assegurar a 

diferenciação do 

ensino, 

respeitando a 

heterogeneidad

e dos grupos da 

turma - os 

alunos do 

mesmo nível 

poderão 

apresentar 

comportamento

s de desvio e/ou 

de indisciplina. 

 Distribuir, de 

forma coerente, 

as modalidades 

longo do ano; 

 Realizar aulas 

politemáticas, de 

forma a obter um 

maior número de 

aprendizagens; 

 Definir os grupos de 

trabalho e promover  

aprendizagens, 

realizando 

acompanhamento  de 

forma a evitar 

comportamentos de 

desvio e/ou 

indisciplina; 

objetivos pré-

estabelecidos 

com os 

alcançados; 

 Aferir, ao longo 

das etapas, se 

os grupos de 

nível 

estabelecidos 

mantém a 

qualidade 

pretendida nas 

aulas. O FB do 

orientador e dos 

colegas de 

estágio ajudará 

nesse sentido; 

 Autoscopias 

sobre todas as 

ocorrências nas 
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ao longo das 

etapas, tendo 

em conta as 

prioridades de 

aprendizagem 

dos alunos e os 

espaços 

destinados à 

sua realização 

(roulement); 

 Conforme 

necessário, 

aferir e ajustar o 

percurso do 

aluno ; 

aulas, de forma 

a puder 

distinguir o que 

de melhor a 

aula teve e 

erros a evitar. 

 

3. Elabora planos 

de unidade de 

ensino 

identificando 

objetivos 

 Planos de 

Unidade de 

Ensino (UE); 

 Balanços dos 

Planos de 

 Coerência entre 

os planos de 

Unidade Ensino, 

ao nível da sua 

seleção 

 Procurar obter mais 

conhecimento sobre 

os conteúdos das 

matérias através do 

estudo autónomo; 

 Realizar um 

balanço no final 

de cada UE, 

confrontando os 

objetivos pré-

Durante todo o 

ano letivo. 
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pedagógicos 

pertinentes e 

explícitos, as 

estratégias de 

ensino a eles 

conducentes e 

assegura a 

correção didática 

da seleção e 

estruturação dos 

conteúdos e das 

atividades de 

aprendizagem. 

Unidade de 

Ensino 

 Planos de aula 

da etapa 

 Autoscopias 

didática, 

progressão 

pedagógica e 

relação com 

necessidades 

dos alunos. 

 Selecionar e 

hierarquizar 

objetivos 

pertinentes nas 

diversas 

matérias. 

 Pesquisar as 

progressões 

pedagógicas e 

didáticas dos 

conteúdos a abordar; 

 Procurar 

conhecimentos sobre 

estratégias e 

exercícios/progressõe

s para as matérias, 

através da interação 

com especialistas nas 

matérias no  

Departamento de EF  

(DEF) da escola. 

 Observar de aulas de 

outros professores. 

 

estabelecidos 

com os 

alcançados; 

 Avaliação e 

Feedback do 

orientador e dos 

colegas. 

 

4. Garante que as 

decisões dos 

 Plano Anual de  Rigor no 

planeamento 

 Integração das 

aprendizagens 

 Realizar os 

balanços de 

 Ao longo 

do ano 
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diferentes níveis de 

planeamento 

(turma, etapa, 

unidade de ensino) 

formam entre si 

uma unidade 

coerente, 

assegurando a 

diferenciação e 

progressão das 

aprendizagens 

necessária ao 

sucesso dos 

alunos, de acordo 

com os dados da 

avaliação 

formativa, (inicial e 

contínua) e 

sumativa. 

Turma 

 Planos de 

Etapa 

 Balanços dos 

Planos de 

Etapa 

 Planos de 

Unidade de 

Ensino 

 Balanços dos 

Planos de 

Unidade de 

Ensino 

 Planos de aula 

 Autoscopias 

para 

potencializar as 

aprendizagens 

aos alunos.  

 Observar e 

Diagnosticar os 

alunos, de 

forma a terem 

uma avaliação 

mais correta 

possível, para 

posteriormente 

estabelecer 

prognósticos 

coerentes e 

adequados; 

 Informar os 

Encarregados 

de Educação 

(EE) e os 

oriundas das 

autoscopias de grupo 

e reuniões de 

orientação. 

 Adequar a utilização 

de grupos de nível 

tendo em conta os 

objetivos de cada 

planificação. 

 Refletir sobre aspetos 

pertinentes das aulas 

com o orientador e 

colegas de estágio. 

 Elaborar balanços no 

final de cada etapa e 

UE.  

 Elaborar uma ficha 

com os critérios de 

avaliação a ser 

apresentada na 

cada etapa; 

 Autoscopias;  

 

letivo;   

 Os 

critérios de 

avaliação- 

15 de 

Setembro 

(1ª aula) 
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alunos dos 

critérios de 

avaliação da 

disciplina e da 

evolução dos 

alunos em 

relação aos 

mesmos. 

primeira aula aos 

alunos e levada para 

casa para o EE 

assinar a dizer que 

tomou conhecimento. 

5. Manifesta a 

capacidade de 

planear em grupo, 

cooperando com 

os colegas de 

estágio, do Grupo 

de Educação Física 

e com o Conselho 

de Turma, 

garantindo a 

adequada 

antecipação em 

relação à 

 Todas as 

atividades em 

que seja  feito 

trabalho de 

equipa com os 

colegas do 

núcleo de 

estágio. 

 Reuniões de 

DEF. 

 Agendar 

momentos de 

trabalho para 

construção dos 

documentos, 

em entreajuda 

com os colegas 

do núcleo de 

estágio; 

 Estabelecer 

uma relação 

mais próxima 

 Respeitar os prazos 

definidos na 

planificação ; 

 Divulgar e envolver 

os outros 

professores, do 

conselho de turma 

como do DEF, nas 

atividades de estágio 

desenvolvidas na 

escola. 

 Obter todas as 

 FB do 

orientador e 

colegas de 

estágio, 

professores do 

DEF e do 

conselho de 

turma. 

 Ao longo 

do ano 

letivo; 
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intervenção, 

contribuindo para a 

promoção dum 

clima de 

cordialidade e 

respeito, de 

interajuda, 

manifestando 

sentido crítico, 

iniciativa e 

criatividade 

individuais e 

responsabilidade 

profissional. 

com todos os 

elementos do 

DEF e do 

conselho de 

turma. 

 

informações sobre os 

alunos da turma com 

os outros 

professores; 

 Atribuir horas 

especificas para 

trabalho cooperativo 

com os membros do 

núcleo do DEF. 
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3.2. Avaliação 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem - Avaliação 

Objetivos 
Documentos/ 

Atividades 
Dificuldades Estratégias Avaliação Calendarização 

1. Explicita e 

concretiza um 

processo integrado 

e coerente de 

avaliação, 

identificando os 

instrumentos da 

avaliação formativa 

(inicial e contínua) e 

sumativa a adotar 

nos seus 

parâmetros, 

critérios e 

condições de 

utilização dos 

 Plano de 

avaliação 

inicial 

 Plano 

Anual de 

Turma 

 Planos de 

etapa 

 Planos de 

aula 

 Planos de 

unidade de 

ensino 

 Obter instrumentos 

para planificar a 

avaliação 

formativa. 

 Correto diagnóstico 

dos alunos e seu 

registo nas aulas.  

 Avaliar os alunos 

que não podem 

realizar atividade 

física por algum 

impedimento por 

tempo prolongado. 

 Aplicar os processos 

adquiridos sobre 

avaliação formativa, 

consolidando seus 

princípios; 

 Planificar ao pormenor 

as aulas, quanto aos 

aspetos organizativos e 

de instrução. 

Posteriormente a 

unidade de ensino, 

potenciando assim a 

atenção dirigida à 

observação/apreciação 

 FB dos 

orientadores 

de estágio; 

 Realizar um 

balanço no 

final de cada 

UE utilizando 

os dados 

recolhidos na 

ficha de 

observação. 

Final de cada 

UE. 
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mesmos, 

garantindo que 

formam entre si um 

todo coerente. 

 Balanços 

dos Planos 

de etapa e 

de unidade 

de ensino 

 dos alunos. 

 Simplificar fichas de 

registo para melhor 

preenchimento durante 

a condução da aula.  

 Consulta de orientação 

de estágio, grupo de 

educação física e 

Programa Nacional de 

Educação Física com o 

intuito de conhecer 

formas de avaliação 

para o caso dos alunos 

que não podem fazer 

aulas práticas. 

2. Utiliza os 

procedimentos de 

avaliação inicial de 

forma a garantir os 

juízos prognósticos 

 Plano de 

avaliação 

inicial 

 Balanço do 

Plano de 

 Diagnosticar e 

prognosticar 

corretamente os 

alunos e proceder 

ao registo durante 

 Planos de aula mais 

pormenorizados, 

quanto aspetos 

organizativos e de 

instrução, dando maior 

-FB do orientador e 

colegas de estágio. 

Durante a 1ª 

etapa. 
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que permitam 

estimar as 

prioridades de 

aprendizagem e 

diferenciar os 

objetivos previstos 

nos programas 

oficiais. 

Avaliação 

Inicial 

 Plano 

Anual de 

Turma 

as aulas. 

 Avaliar casos de 

alunos que não 

podem fazer 

atividade física por 

impedimento por 

um tempo 

prolongado. 

atenção à 

observação/apreciação 

dos alunos. 

 Simplificar das folhas 

de registo de para 

facilitar o seu 

preenchimento na 

condução da aula. 

 Consulta de orientação 

de estágio, grupo de 

educação física e 

Programa Nacional de 

Educação Física com o 

intuito de conhecer 

formas de avaliação 

para o caso dos alunos 

que não podem fazer 

aulas práticas. 

 Repetir a avaliação de 

uma matéria numa aula 
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seguinte e para tirar 

dúvidas sobre registos 

anteriores. 

3. Utiliza os 

procedimentos de 

avaliação formativa 

focando-os nas 

decisões de 

planeamento e num 

juízo sistemático de 

diagnóstico do 

processo ensino-

aprendizagem, 

garantindo a 

produção de 

informações válidas 

para os alunos e 

conselho de 

turma/encarregados 

de educação e a 

adoção de decisões 

 Plano de 

avaliação 

inicial 

 Plano 

Anual de 

turma 

 Planos de 

etapa 

 Planos de 

unidade de 

ensino; 

 Balanços 

da 

avaliação 

inicial, de 

etapa e 

 Planear 

instrumentos de 

avaliação 

formativa.  

 Estimular os alunos 

através da 

exigência formativa 

apresentada. 

 Realizar um 

diagnóstico fiável 

de todos os alunos 

em todas as 

matérias; 

 Passar as 

informações 

diretamente aos 

 Verificar todos os  

processos de avaliação 

formativa para 

consolidar os seus 

princípios neste 

processo; 

 Utilização de fichas de 

autoavaliação no final 

da 2ª, 3ª e 4ªetapas.  

 Dar a conhecer aos 

alunos os seus 

objetivos para cada 

unidade de ensino; 

 Os alunos realizar  a 

autoavaliação no final 

de cada unidade de 

 FB do 

orientador, 

colegas de 

estágio e 

alunos; 

 Autoscopias; 

FB do orientador, EE 

e da Diretora de 

Turma (DT). 

Ao longo do ano 

letivo. 
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de adequação do 

planeamento 

unidade de 

ensino 

EE. ensino 

4. Utiliza os 

procedimentos de 

avaliação sumativa, 

justificando o seu 

resultado em 

função das áreas de 

extensão e normas 

de referência para a 

definição do 

sucesso em 

Educação em 

Física. 

 

 Plano 

Anual de 

turma 

 Planos de 

etapa 

 Planos de 

unidade de 

ensino 

 Balanços 

de etapa e 

unidade de 

ensino 

 

 Coerência entre as 

normas de 

referência e o 

observado, 

produzindo uma 

avaliação sumativa 

válida; 

Desconhecer a estrutura 

do teste comum de EF 

referente à área dos 

conhecimentos. 

 Verificar os critérios 

presentes nas normas 

de referência, uma 

melhor observação; 

 Planear unidades de 

ensino de modo a 

simplificar o processo 

de  avaliação, 

resultando no sucesso 

por todos os alunos. 

Consulta de testes 

comuns anteriores. 

 FB do 

orientador e 

colegas de 

estágio; 

 FB e 

desempenho 

dos alunos. 

Ao longo do ano 

letivo. 

 

5. No 

desenvolvimento 

das atividades 

 Plano de 

avaliação 

inicial 

 Plano 

 Organizar e gerir o 

tempo dedicado À 

reprodução dos 

documentos 

 Agendar 

atempadamente para 

reunir para trabalhar, 

tendo sempre em conta 

FB do orientador e 

dos colegas de 

estágio. 

Ao longo do ano 

letivo. 
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desta área 

manifesta de 

cooperação com os 

diferentes 

intervenientes, num 

clima de 

cordialidade e 

respeito, de inter 

ajuda e sentido 

crítico, 

manifestando 

responsabilidade, 

iniciativa, 

criatividade e 

adaptabilidade. 

Anual de 

turma 

 Planos de 

etapa 

 Planos de 

unidade de 

ensino 

Balanços de etapa 

e de unidade de 

ensino 

necessários 

juntamente com as 

colegas do núcleo 

de estágio da FMH; 

 Não conseguir 

estabelecer uma 

relação próxima 

com todos os 

colegas do DEF 

e/ou do conselho 

de turma; 

de alguns imprevistos 

que possa acontecer, e 

dentro do horário 

laboral escolar manter 

contato; 

 Adquirir informações 

sobre os alunos da 

turma com os outros 

professores; 

 Interagir de forma 

construtiva com o DEF, 

demonstrando sentido 

critico; 

Em caso de dúvidas e/ou 

dificuldades consultar os mais 

experientes e ainda solicitar a 

opinião dos meus colegas do 

núcleo 
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3.3. Condução de Ensino 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem - Condução de Ensino 

Objetivos 
Documentos/ 

Atividades 
Dificuldades Estratégias Avaliação Calendarização 

1. Utiliza e justifica 

os estilos de 

ensino, as 

estruturas 

organizativas e os 

procedimentos de 

gestão da aula de 

forma adequada aos 

objetivos 

operacionais e 

condições de 

ensino, respeitando 

os seus princípios 

pedagógicos e 

procedimentos 

didáticos. 

 Planos de 

aula; 

 Planos de 

Unidade de 

ensino; 

 Balanços de 

unidade de 

ensino; 

 Plano de 

avaliação 

inicial; 

 Balanço do 

Plano de 

Avaliação 

 Gerir a 

organização da 

aula que permita 

levar os alunos a 

cumprir os 

objetivos 

operacionais, 

ainda com o meu 

acompanhamento  

ativo; 

 Centrar a busca 

de conhecimentos 

dos alunos 

através de estilos 

de ensino mais 

divergentes e 

 Antecipar todos os 

pormenores nos planos 

de aula e unidades de 

ensino, através do 

detalhes na instrução, 

organização e percurso 

do professor na aula. 

Aulas a mais dinâmicas 

e  maior prática, não 

exigindo muita atenção 

a pormenores 

desnecessários. 

Nas duas primeiras etapas, 

domina o estilo por comando, 

passando, mais a frente e com 

mais rotinas na turma, para a 

 FB do 

orientador e 

colegas de 

estágio; 

 Desempenho 

dos alunos; 

 Recolher 

informação de 

forma 

sistemática 

para 

compreender 

a eficácia das 

rotinas 

adotadas. 

Ao longo do ano 

letivo. 
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Inicial; 

 Autoscopias; 

centrados na 

busca de 

dissonância 

cognitiva, mesmo 

que facilite a 

melhor a gestão 

de aula 

necessária. 

 

descoberta guiada sem que 

afete a dinâmica da aula. 

2. Utiliza e justifica 

os procedimentos 

de informação 

sobre as atividades 

da aula de modo a 

assegurar a sua 

compreensão pelos 

alunos. 

 Planos de 

aula; 

 Planos de 

Unidade de 

ensino; 

 Balanços de 

unidade de 

ensino; 

 Plano de 

avaliação 

 Adaptar as 

exigências dos 

procedimentos de 

informação ao 

nível da 

compreensão dos 

alunos; 

 Instrução e 

feedback na 

matéria dança e 

patinagem. 

 Planeamento da 

instrução e feedbacks 

característicos dos 

diferentes conteúdos 

das atividades de aula; 

 Procurar ajuda junto a 

especialistas da 

matéria e consulta do 

material didático, para 

melhor consolidação 

do conhecimento, para 

 Desempenho 

dos alunos; 

 Autoscopias; 

FB dos orientadores e 

dos meus colegas do 

núcleo de estágio. 

Ao longo do ano 

letivo. 
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inicial; 

 Balanço do 

Plano de 

Avaliação 

Inicial; 

Autoscopias; 

uma melhor adaptação 

para passagem de 

informação nas aulas; 

 Procurar soluções de 

formação na área 

especifica; 

Encontrar soluções através de 

observação de aulas do 

orientador e colegas de 

estágio. 

 

 

3. Utiliza e justifica 

os procedimentos 

de 

acompanhamento 

ativo da atividade 

de aprendizagem 

dos alunos, 

 Planos de 

aula; 

 Planos de 

Unidade de 

ensino; 

 Balanços de 

unidade de 

 Observar e 

diagnosticar 

corretamente os 

alunos nas 

matérias  de 

dança e 

patinagem; 

 Planear melhor os 

feedbacks, tendo em 

conta os diferentes 

conteúdos e níveis dos 

exercícios nas aulas; 

 Planear de forma a 

estimular a 

 FB do 

orientador e 

colegas de 

estágio; 

 Autoscopias; 

Desempenho/ 

comportamento dos 

Ao longo do ano 

letivo 
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nomeadamente as 

estratégias de 

observação 

/diagnóstico e 

formas de feedback 

pedagógico, 

obtendo elevados 

níveis de 

empenhamento e 

motivação dos 

alunos na 

aprendizagem. 

ensino; 

 Plano de 

avaliação 

inicial; 

 Balanço do 

Plano de 

Avaliação 

Inicial; 

 Autoscopias; 

 Adaptar das 

formas de 

feedback 

pedagógico às 

características 

dos alunos e 

performances 

correspondentes. 

participação de todos 

os alunos nas aulas; 

 Aumentar o 

conhecimento sobre as 

matérias através d 

pesquisa e interação 

com especialistas na 

área, de maneira a 

compreender e 

corresponder ao nível 

apresentados nas 

aulas e conseguir 

reconhecer  onde 

intervir criando um 

melhor feedback. 

 Aplicação de teste 

sociométrico e adquirir 

conhecimento sobre os 

aspetos relacionais dos 

alunos em balanços de 

alunos. 
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aula e etapa, reunindo 

informação para um 

feedback  mais 

construtivo; 

 Observar as aulas dos 

meus colegas de 

estágio e orientador, de 

forma a pensar em 

soluções para 

situações imprevistas. 

4. Utiliza e justifica 

os procedimentos 

de prevenção e 

remediação dos 

comportamentos 

inapropriados dos 

alunos, obtendo 

uma adequada 

participação dos 

mesmos nas 

 Planos de 

aula; 

 Plano de 

avaliação 

inicial; 

 Balanço do 

Plano de 

Avaliação 

Inicial; 

 Organização de 

aula e formação 

de grupos de 

forma a não criar 

situações de 

comportamentos 

fora da tarefa; 

 Tomar medidas 

mais agressivas e 

menos 

 Planear a formação de 

grupos e organização 

espacial da aula, em 

todos os momentos da 

aula. 

 Planear a distribuição 

dos alunos pelas várias 

atividades da aula, 

construindo grupos de 

nível, consoante os 

 Desempenho 

dos alunos 

nas tarefas; 

 FB do 

professor 

orientador e 

dos colegas 

de estágio; 

 Autoscopias. 

Ao longo do ano 

letivo 
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atividades para que 

são solicitados 

durante a aula. 

Autoscopias; pedagógicas da 

minha parte 

devido faltas de 

respeito ou 

indisciplina por 

parte dos alunos. 

objetivos. 

 Planear formas de 

feedback pedagógico 

mais assertivos; 

 Aplicação de teste 

sociométrico e adquirir 

conhecimento sobre os 

aspetos relacionais dos 

alunos em balanços de 

aula e etapa, reunindo 

informação para um 

feedback  mais 

construtivo; 

 Observar as aulas dos 

meus colegas de 

estágio e orientador, de 

forma a pensar em 

soluções para 

situações imprevistas.. 

5. Utiliza e justifica  Planos de  Planear objetivos  Consultar especialistas  FB do Ao longo do ano 
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os procedimentos 

de promoção de um 

clima positivo de 

aprendizagem, 

nomeadamente ao 

nível da sua relação 

com os alunos, da 

relação dos alunos 

entre si e da relação 

de cada um deles 

com as exigências 

das situações de 

aprendizagem, 

garantindo um 

elevado grau de 

entusiasmo dos 

alunos. 

aula; 

 Planos de 

Unidade de 

Ensino; 

 Plano de 

avaliação 

inicial; 

 Balanços do 

Plano de 

Avaliação 

Inicial e de 

Unidades de 

Ensino; 

 Autoscopias; 

com maior desafio 

para os alunos., 

de maneira a 

manter um 

equilíbrio as 

matérias e seus 

conteúdos e as 

preferências dos 

alunos; 

 Tomar medidas 

mais agressivas e 

menos 

pedagógicas da 

minha parte 

devido faltas de 

respeito ou 

indisciplina por 

parte dos alunos. 

e informação 

apropriada, para 

incrementar o 

conhecimento das 

matérias e os seus 

níveis, de forma a 

emparelhar os 

exercícios e as minhas 

propostas para aula e 

estimular os alunos 

para a prática; 

 Planear  exercícios 

lúdicos, por exemplo 

no aquecimento, para 

promover uma maior 

inclusão de todos os 

alunos na prática; 

 Separar a relação 

mantida com os alunos 

fora das aulas como no 

professor 

orientador e 

dos colegas 

estagiários. 

 Empenho dos 

alunos nas 

tarefas. 

letivo 
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desporto escolar e 

outras atividades extra, 

com a relação dentro 

delas. 

 

6. No decurso da 

aula, realiza a 

gestão do conteúdo 

das tarefas de 

aprendizagem 

garantindo o seu 

ajustamento às 

necessidades de 

aprendizagens 

reveladas pelos 

alunos. 

 Planos de 

aula; 

 Planos de 

Unidade de 

ensino; 

 Balanço de 

unidade de 

ensino; 

Autoscopias; 

 Aplicar diversas 

variantes dos 

exercícios durante a 

aula, devido às 

dificuldades a serem 

apresentadas na sua 

realizam e o não 

domínio  dos 

conteúdos das 

matérias em questão, 

como ginástica, 

patinagem e dança. 

 Consultar especialistas 

e informação  teórica 

apropriada, para 

incrementar o 

conhecimento das 

matérias e os seus 

níveis , de forma a 

aproximar às 

características e niveis 

dos alunos. Assim, 

assegura-se uma 

aprendizagem mais 

completa. 

 Planear de variantes 

de facilidade e 

 Empenho e 

sucesso dos 

alunos na 

obtenção dos 

objetivos 

estipulados 

nas tarefas; 

 FB do 

professor 

orientador e 

dos 

professores 

estagiários. 

 Autoscopias. 

Ao longo do ano 

letivo 
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dificuldade, de modo a 

estar melhor preparado 

para ajustar tarefas de 

aprendizagem. 

7. Utiliza e aprecia 

processos de 

observação e de 

análise da sua 

intervenção 

pedagógica e da 

dos seus pares no 

núcleo, reportando 

às singularidades 

dos contextos de 

intervenção e aos 

referenciais teóricos 

para a intervenção 

pedagógica em 

Educação Física. 

 Plano de 

observação; 

 Filmagem 

das aulas; 

 Conferência 

pós-aula; 

 Balanço das 

aulas 

filmadas; 

 Refletir e 

contemplar todos 

os processos para 

melhorar na 

observação e 

análise das aulas 

dos meus pares. 

(núcleo de 

estágio). 

 Observar mais 

atentamente para 

poder fornecer 

melhores informações 

e sugestões 

relacionadas com a 

evolução dos meus 

pares; 

 Retificar a escolha dos 

instrumentos de 

avaliação assim seja 

necessário perante a 

realidade vivida 

(reformulação da ficha 

de observação) 

 

 -FB do 

professor 

orientador e 

dos 

professores 

estagiários; 

-Visualizar e analisar 

as aulas filmadas. 

Ao longo do ano 

letivo. 
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8. No 

desenvolvimento 

das atividades desta 

área manifesta as 

capacidades de 

cumprimento de 

compromissos 

planeados, de 

cooperação com os 

diferentes 

intervenientes, num 

clima de 

cordialidade e 

respeito, de inter 

ajuda e sentido 

 Planos de 

etapa e de 

unidade de 

ensino; 

 Balanços de 

etapa e de 

unidade de 

ensino; 

 Plano anual 

de turma; 

 Plano de 

avaliação 

inicial; 

 Calendarizar 

momentos para 

trabalhar na 

criação de 

documentos com 

ajuda dos colegas 

do núcleo de 

estágio em 

horários pós-

laboral;  

 Possibilidade de 

não estabelecer 

uma relação 

próxima com 

 Estipular um horário 

que seja conveniente a 

todos sem que haja 

modificaçãoo de planos 

a nível pessoal, 

agendando a reunião 

para horário laboral; 

 Adquirir informações 

sobre os alunos da 

turma com reunindo 

com todos os 

professores ligados à 

turma; 

 Interagir de forma 

FB do orientador e 

dos colegas de 

estágio. 

Ao longo do ano 

letivo. 
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crítico, 

manifestando 

responsabilidade, 

iniciativa, 

criatividade e 

adaptabilidade. 

Balanço do Plano 

de avaliação inicial; 

todos os docentes 

relacionados com 

a minha turma; 

construtiva com o DEF, 

demonstrando sentido 

critico; 

Quando tiver dúvidas e/ou 

dificuldades deverei consultar 

os professores mais 

experientes e solicitar a 

opinião dos meus colegas do 

núcleo 

 

  



Plano de Formação 2014/2015 

 

 

 

 245 

 

4. Área 2 – Inovação e Investigação Pedagógica 

Inovação e Investigação Pedagógica 

Objetivos 
Documentos/ 

Atividades 
Dificuldades Estratégias Avaliação Calendarização 

1. Identifica um 

problema do 

grupo/departamento/

escola e argumenta a 

sua pertinência 

contextual (reportada 

à dinâmica da escola 

em que se integra). 

Projeto de 

investigação-ação 

 Selecionar 

instrumentos 

adequados; 

 Procurar o melhor 

caminho de 

abordagem da 

problemática ; 

 Pertinência desta 

temática tendo em 

conta o trabalho a 

desenvolver na 

escola. 

 Consultar especialistas 

da área; 

 Procurar, junto do 

coorientador da 

faculdade, algum 

elucidação sobre os 

melhores temas; 

 Fazer pesquisas 

bibliográficas; 

 Debate com os colegas 

de estágio e 

orientadores ; 

 FB dos 

orientadores; 

 FB do núcleo 

de estágio 

Novembro 

2. Concebe um  Quadro  Generalização do  Conferenciar com os  FB dos 3 de Dezembro 
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processo integrado 

de caracterização do 

problema com 

recurso a um quadro 

teórico de referência 

válido, identificando 

e justificando as 

decisões de ordem 

metodológica, 

nomeadamente os 

processos de recolha 

e tratamento de 

informação. 

Teórico do 

Projeto de 

investigaçã

o-ação. 

 Metodologia 

do Projeto 

de 

investigaçã

o-ação. 

 Recolha e 

tratamento 

de 

informação 

da 

Investigaçã

o. 

 

tema; 

 Ser objetivo e 

concreto na 

problemática; 

 Selecionar e 

construir 

instrumentos 

válidos e fiáveis 

para recolha de 

informação. 

orientadores da escola 

e faculdade para 

encontrar síntese da 

problemática. 

professores da 

FMH e dos 

orientadores 

de estágio. 

3. Aplica os 

procedimentos de 

objetivação do 

 Análise da 

informação 

 Aplicar os 

instrumentos de 

forma a garantir a 

 Conferenciar com os 

orientadores de estágio, 

da escola e faculdade, 

 FB dos 

orientadores 

 Janeiro 
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problema garantindo 

as suas qualidades 

gerais de validade e 

fiabilidade. 

recolhida sua validade e 

fiabilidade. 

de modo a encontrar 

uma solução valida e 

fiável 

de estágio. 

4. Propõe um 

conjunto integrado 

de soluções válidas 

para a superação do 

problema 

identificado. 

 Trabalho de 

investigaçã

o 

 Plano de 

intervenção 

 

 Solucionar o 

problema em 

causa com a maior 

eficácia possível. 

 Conferenciar com os 

orientadores de estágio, 

 Conferenciar com 

especialistas da área. 

 Pesquisa e análise 

bibliográfica. 

FB dos professores 

da FMH e dos 

orientadores de 

estágio. 

Finais de Março 

5. Organiza e avalia 

uma sessão de 

apresentação do 

estudo à comunidade 

escolar, mobilizando 

a participação dos 

presentes na 

discussão. 

 Sessão de 

apresentaçã

o e 

discussão 

do Estudo e 

respetiva 

avaliação 

 

 Dinamizar e 

mobilizar todos os 

intervenientes; 

 Envolver 

especialistas da 

área. 

 Conseguir fundamentar 

de maneira a  cativar a 

participação dos 

especialistas; 

 Realizar muita 

divulgação da atividade; 

 Realizar um balanço da 

sessão; 

 Envolver os 

 FB do 

professor 

orientador.; 

 FB de 

especialistas 

incluídos na 

organização. 

Abril 
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participantes na 

avaliação da sessão; 

 Conferenciar com os 

orientadores e 

especialistas da área. 

6. Realiza a sessão 

de apresentação do 

estudo garantindo a 

compreensão da sua 

oportunidade e dos 

procedimentos 

encetados e 

propostas realizadas. 

Sessão de 

apresentação e 

discussão do 

Estudo 

Envolver a participação de 

especialistas da área; 

Elaborar soluções 

concretas para o 

problema em causa; 

Originalidade na 

apresentação do estudo. 

Envolver, desde de inicio da 

investigação, especialistas da 

área; 

Discussão com os orientadores 

de estágio; 

Contextualizar a apresentação, 

garantindo que a audiência é 

integrante do público-alvo do 

estudo, de modo a que os 

resultados da dinamização 

surtam o efeito pretendido. 

FB do professor 

orientador e dos 

especialistas. 

Maio 

7. No 

desenvolvimento das 

atividades desta área 

Projeto de 

investigação-ação 

Trabalho de 

Capacidade de 

mobilização de outros 

professores para as 

Consultar os profissionais mais 

experientes e os meus colegas 

do núcleo; 

FB dos orientadores e 

dos colegas de 

estágio. 

Ao longo do ano 

letivo. 
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manifesta a 

capacidade de 

cooperação com os 

diferentes 

intervenientes, num 

clima de cordialidade 

e respeito, de 

interajuda e sentido 

crítico, manifestando 

responsabilidade, 

iniciativa, criatividade 

e adaptabilidade. 

investigação 

Balanço do 

trabalho de 

investigação 

Plano de 

intervenção 

Sessão de 

apresentação e 

discussão do 

Estudo 

Balanço da sessão 

e da discussão do 

Estudo 

atividades a desenvolver. 

Calendarizar momentos 

de trabalho para 

construção dos 

documentos em 

entreajuda com os 

colegas do núcleo durante 

o horário pós laboral. 

Divulgar e envolver, o maior 

número possível de 

professores, do agrupamento 

de escolas, da Portela e 

Moscavide, como da FMH; 

Na incompatibilidade de 

agrupamentos regulares para 

trabalhar, reunir sempre que 

possível durante o horário 

laboral 
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5. Área 3 – Participação na Escola 

Participação na Escola 

Objetivos 
Documentos/ 

Atividades 
Dificuldades Estratégias Avaliação Calendarização 

1. Participa 

ativamente na 

coadjuvação do 

planeamento e 

avaliação da 

atividade de um 

núcleo de Desporto 

Escolar ou de uma 

atividade física 

alternativa de 

caráter sistemático 

(ocorrência semanal 

ao longo do ano). 

Elaboração do 

Projeto do Desporto 

Escolar (DE) 

Mobilizar o maior número 

de alunos para os núcleos 

de DE; 

Definir objetivos 

adequados a todos os 

alunos do núcleo de 

ginástica devido à 

heterogeneidade 

existente; 

Definir progressões para 

situações de 

aprendizagem mais 

complexas, na matéria de 

ginástica; 

Criar instrumentos de 

Efetuar muita divulgação nos 

lugares apropriados e 

dinamização dos respetivos 

núcleos; 

Estabelecer horários dos 

núcleos de DE ajustando ao 

horários dos alunos; 

Debater com o orientador a 

melhor forma de garantir a 

diferenciação do ensino na 

modalidade de ginástica; 

Pesquisar progressões e 

variantes de facilidade e 

dificuldade para as várias 

situações; 

FB dos orientadores 

de estágio; 

Cumprimento dos 

objetivos definidos. 

-Setembro e 

primeira semana de 

Outubro 

(divulgação); 

-Ao longo do ano 

letivo. 
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avaliação, para o projeto 

do desporto escolar. 

Realizar um balanço contendo 

informações sobre as sessões 

e sobre o cumprimento dos 

objetivos; 

Envolver os participantes na 

avaliação das atividades do 

núcleo de DE. 

2. Participa 

ativamente na 

coadjuvação da 

condução da 

atividade de um 

núcleo de Desporto 

Escolar ou de uma 

atividade física 

alternativa de 

caráter sistemático 

(ocorrência semanal 

ao longo do ano). 

Sessões de treino 

do Desporto 

Escolar 

Executar as ajudas 

manuais com segurança 

em elementos mais 

complexos que advêm 

com mais e maiores 

riscos para os 

executantes. 

Observação da realização das 

ajudas do orientador durante 

as suas sessões ; 

Realizar estudo e formação  

autónoma. 

FB do orientador de 

estágio e dos colegas 

estagiários. 

Ao longo do ano 

letivo 

3. Concebe, Elaboração de Abordar temas Conferenciar com o orientador FB do professor Até ao final do ano 
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implementa e avalia 

uma ação 

intervenção 

adaptada às 

características e às 

necessidades 

específicas da 

escola. 

Plano da atividade 

de dinamização da 

escola; 

Atividade de 

dinamização da 

escola 

Balanço da 

Atividade 

desconhecidos; 

Mobilizar o maior número 

de elementos da 

comunidade possível.  

de estágio e professores do 

DEF; 

Realizar uma divulgação da 

atividade em sítios propícios a 

serem receptíveis da 

integração dos indivíduos; 

Contextualizar a atividade 

adaptando às necessidades da 

comunidade escolar; 

Aplicar instrumentos de 

avaliação da ação de 

intervenção, recolhendo os FB 

dos intervenientes; 

Avaliar o impacto da 

intervenção que analise 

diversas variáveis, por 

exemplo, através da 

percepção dos intervenientes, 

número de participantes. 

orientador. letivo. 
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4. No 

desenvolvimento 

das atividades 

desta área 

manifesta a 

capacidade de 

cooperação com os 

seus pares, num 

clima de 

cordialidade e 

respeito, de 

interajuda e sentido 

crítico, 

manifestando 

responsabilidade, 

iniciativa, 

Sessões de treino 

do Desporto 

Escolar 

Planeamento Anual 

das Atividades 

Projeto do Desporto 

Escolar 

Plano da atividade 

de dinamização da 

escola 

Atividade de 

dinamização da 

escola 

Calendarizar momentos 

para trabalhar os 

documentos referidos em 

entreajuda com os 

colegas do núcleo de 

estágio em horário pós- 

laboral  

consultar os profissionais mais 

experientes e solicitar a 

opinião dos meus colegas do 

núcleo em caso de dúvidas 

e/ou dificuldades; 

Construir um documento com 

toda a informação dos 

participantes nas modalidades. 

Professores da modalidade 

com acesso periódico ao 

documento; 

Interagir de forma construtiva e 

interativa com o DEF; 

Agendar atempadamente com 

os colegas horários propícios a 

FB do orientador e 

dos colegas de 

estágio. 

Ao longo do ano 

letivo. 
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criatividade e 

adaptabilidade. 

todos para a elaboração do 

trabalho necessário. 
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6. Área 4 – Relação com a Comunidade 

Relação com a Comunidade 

Objetivos 
Documentos/ 

Atividades 
Dificuldades Estratégias Avaliação Calendarização 

1. Identifica as 

principais 

características de 

uma turma, 

destacando as 

particularidades 

sociais e culturais, 

psicológicas e de 

aprendizagem dos 

seus elementos, 

explicitando as 

suas implicações 

para a sua 

intervenção junto 

da mesma, 

nomeadamente no 

Caraterização/ 

Estudo de turma 

Realizar tratamento 

estatístico dos dados 

recolhidos; 

Identificar os principais 

problemas dos alunos e 

qual o seu potencial de 

aprendizagem nas outras 

disciplinas; 

Conhecimento 

aprofundado de todos os 

alunos da turma 

Consultar bibliografia sobre 

testes sociométricos; 

Verificar as metodologias de 

trabalhos de anos anteriores; 

Manter constante contato com 

DT de forma a estar a par da 

situação atualizada da turma 

de maneira a facilitar a 

construção do Plano de 

trabalho de turma (PTT); 

Confraternizar com todos os 

professores o maior tempo 

possível na sala dos 

professores; 

Trocar contactos (email e 

FB do orientador e 

DT. 

Durante o 1º 

período letivo. 



Plano de Formação 2014/2015 

 

 

 

 256 

âmbito da direção 

de turma e da 

atividade letiva. 

número de telemóvel) com a 

DT; 

Realizar algumas das 

atividades no espaço de aula 

de EF. 

2. Identifica, 

aprecia 

criticamente e 

intervém 

ativamente nas 

atividades 

inerentes à direção 

de turma e do 

conselho de turma. 

Projeto de Direção de 

Turma 

Acompanhamento e 

auxílio do trabalho da 

Direção de Turma 

Relatório de 

Acompanhamento da 

Direção de Turma.  

Apresentação do 

estudo/caracterização 

de turma 

A falta de conhecimento 

sobre as tarefas 

referentes à direção de 

turma e o projeto de 

direção de turma 

Conferenciar com os 

professores orientadores de 

estágio e diretora de turma 

acerca do documento em 

causa.  

Aplicação de teste 

sociométrico. 

Troca de informações sobre os 

dados recolhidos em inquérito 

e teste sociométrico com a 

diretora de turma; 

Apontamentos de informações 

pertinentes  dos encontros 

com encarregados de 

FB da DT e 

orientador. 

Ao longo do ano 

letivo. 
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educação; 

 Consulta de projetos de 

direção de turma anteriores. 

 

3. No 

desenvolvimento das 

atividades desta área 

manifesta a 

capacidade de 

cooperação com os 

seus pares, num 

clima de cordialidade 

e respeito, de 

interajuda e sentido 

crítico, manifestando 

responsabilidade, 

iniciativa, 

criatividade e 

adaptabilidade. 

Caraterização/Estudo 

de turma; 

Apresentação da 

caraterização da 

turma; 

Projeto de Direção de 

Turma; 

Acompanhamento e 

auxílio do trabalho da 

Direção de Turma; 

Relatório de 

Acompanhamento da 

Direção de Turma; 

Desconhecer o inúmero 

de tarefas e competências 

inerentes à direção de 

turma. 

Preparação antecipada para 

uma melhor e maior 

participação em conselhos de 

turma; 

Apresentar o estudo de turma 

ao conselho de turma; 

Solicitar sempre FB por parte 

da DT; 

Adquirir informações sobre os 

alunos com os outros 

professores; 

 

FB dos professores 

da turma, da DT e 

do professor 

orientador. 

Ao longo do ano 

letivo 
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1. Caracterização da etapa 

O plano da 2ª etapa – aprendizagem e recuperação vem na consequência da análise 

de do balanço da 1ª etapa, projeto curricular de Educação Física (EF) (PCEF), 

programas nacionais de EF (PNEF) e do plano anual de turma (PAT). A partir deste 

documento vai ser definida os principais objetivos e estratégias a utilizar na 2ª etapa. 

Durante esta etapa, haverá muita aprendizagem de novas competências e ainda a 

recuperação de determinadas competências que deveriam estar adquiridas por todos 

os alunos nas matérias avaliadas na 1ª etapa. Assim, passa-se organizar um 

planeamento coerente, com base nas orientações estabelecidas pelo departamento de 

EF, nos dados fornecidos pela avaliação inicial e nos objetivos definidos nos PNEF. 

Na tabela a seguir, pretende-se demonstrar todo o planeamento realizado para esta 

etapa de aprendizagem e recuperação, sendo possível observar a sua duração, as 

matérias que serão abordadas, o número de unidades de ensino e respetivas aulas e 

ainda os espaços onde estas serão lecionadas. 

2ª Etapa 

Aprendizagem e Recuperação 

Total 

Duração 27 de Outubro – 15 de Dezembro 

Unidades de Ensino 1ª 2ª 3ª 

(27 Out.– 06 

Nov.) 

(09 Nov.– 20 

Nov.) 

(24 Nov.– 15 

Dez.) 

Semanas 2 semanas 2 semanas 4 semanas  

Nº Aulas 6 6 7 19 

Espaço G1 - 2 5 7 

G2 4 - 2 6 

Ext. 2 4 - 6 

Número 

de aulas 

por 

matéria 

Basquetebol 5 - - 5 

Voleibol 3 1 - 4 

Andebol - 4 - 4 

Badminton - 4 - 4 

G. Solo - - 5 5 

G. Aparelhos - - 5 5 

Dança - - 2 2 

Luta - - 1 1 

Aptidão Física Todas as aulas  

Conhecimentos Todas as aulas  

Tabela 17 - Caracterização da 2ª etapa 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivos da etapa e unidades de ensino 

Esta etapa irá decorrer durante o dia 27 de outubro até 15 de dezembro.  

A turma apresentou-se na avaliação inicial, na grande parte das matérias, bastante 

abaixo do nível considerado de sucesso pelo departamento de EF.  A  minhas escolha 

no planeamento passou por realizar uma etapa focada na recuperação e 

aprendizagem dos gestos técnicos e competências de base para as diversas matérias, 

principalmente ao nível dos jogos desportivos coletivos e das ginásticas, no sentido de 

que estas foram as que identifiquei como prioritárias no balanço da avaliação inicial. 

Ainda foram acrescentadas dois matérias, consideradas nucleares pelo PCEF 

nucleares, de áreas distintas, como a Dança, da área das Atividades Rítmicas e 

Expressivas, e a Luta Olímpica, da área do Combate.  

Os objetivos gerais passará pela aprendizagem dos gestos técnicos e competências 

de base nas diferentes matérias, podendo desta forma elevar o nível geral da turma 

nas matérias prioritárias. Como o término desta etapa irá coincidir com o final do 1º 

período, na última unidade de ensino (UE) será efetuado um teste escrito, para 

avaliação dos conhecimentos. Serão ainda avaliados com bateria de testes do 

fitnessgram, nomeadamente um teste de flexibilidade (senta e alcança) um teste de 

força (extensões de braços) e um teste de resistência aeróbia (vaivém), onde a turma 

apresentou resultados fora da zona saudável da aptidão física. 

A presente etapa apresenta um total de dezanove aulas em oito semanas, tendo em 

conta a rotação de espaços, dividindo-se em três unidades de ensino, sendo a 

primeira UE de 27 de Outubro a 06 de Novembro, a segunda UE de 09 a 20 de 

Novembro, e a terceira UE de 23 de Novembro a 15 de Dezembro. 

As duas primeiras unidades de ensino são destacadas o subdomínio dos jogos 

desportivos coletivos e o subdomínio das Raquetas. Já na última unidade haverá 

maior destaca  no domínio das Atividades Rítmicas Expressivas e nos subdomínio da 

Ginástica e de Combate. 

Na primeira UE as matérias prioritárias serão o Basquetebol, Voleibol, o Andebol e o 

badminton procurando deste modo que os alunos consigam melhorar aspetos técnicos 

e táticos de forma a puderem realizar jogo sem imposições nas respetivas matérias.  
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A segunda UE destaca fundamentalmente as matérias mais prioritárias, como o 

Voleibol, Andebol e badminton, onde os alunos apresentam maiores dificuldades e um 

nível mais baixo, tendo em consideração o sucesso pelo departamento de EF.  

Na 3ª UE desta etapa, serão abordadas as matérias de ginástica de solo e de 

aparelhos, juntamente com o Dança e Luta Olímpica. Devido á rotação de espaços, 

optou-se por estas matérias que de acordo com o balanço da avaliação inicial será 

necessário realizar um maior trabalho de aprendizagem e recuperação competências 

base. Esta UE, sendo a última do 1º período terá um carácter mais avaliativo, onde 

serão avaliadas competências adquiridas pelos alunos, assim como incidir sobre as 

matérias que demonstra menor nível. No final desta UE decorrerá uma competição de 

basquetebol (3x3), havendo um espaço para realizar uma preparação dos alunos para 

a respetiva competição. 

2.2 Objetivos específicos das áreas e matérias 

A presente unidade de ensino tem um natureza de recuperação/aprendizagem dos 

conteúdos abordados em anos anteriores, havendo uma maior preocupação aqueles 

alunos que apresentarem maiores dificuldades. Como tal, serão abordadas as 

matérias dos jogos desportivos coletivos andebol, voleibol, assim como os desportos 

de raquetas, o badminton. Será uma trabalho de força e resistência, a área da  aptidão 

física, bem como conhecimentos mais relativos à anatomia, mais especificamente os 

grupos musculares da zona superior do corpo, bicípites e tricípites. 

A presente unidade de ensino tem um natureza de recuperação/aprendizagem dos 

conteúdos abordados em anos anteriores, havendo uma maior preocupação sendo 

que a maioria da turma apresenta grandes dificuldades nas seguintes matérias. Como 

tal, serão abordadas as matérias da área das Ginástica, das Atividades Rítmicas e 

Expressivas e assim como os desportos de Combate. Haverá uma continuidade no 

trabalho de força, muito pouca resistência, mas maior em flexibilidade, quanto à área 

da aptidão física. Os conhecimentos mais relativos às capacidades condicionais e 

coordenativas, mais especificamente Força, Velocidade, Resistência e Flexibilidade, 

nas condicionais. 

Os objetivos específicos dizem respeito às competências a desenvolver em cada 

matéria até ao final da 2ª Etapa e são retirados do PAT. Estes estão diferenciados em 

três níveis, o introdutório, elementar e o avançado, e é feita referência a quais os 

alunos que trabalharão cada um dos níveis.  
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A distribuição dos objetivos previstos pelas diferentes UE é contemplada neste plano 

de etapa, remetendo-a em pequenos tópicos divididos por cada UE. Passando à 

descrição, são: 

Primeira UE: 

 Aprendizagem e recuperação dos gestos técnicos e movimentação tática das 

matérias dos jogos desportivos coletivos Basquetebol e Voleibol; 

 Realizar um trabalho de condição física, priorizando a Força; 

 Conhecer anatomicamente os grupos musculares da zona inferior (quadricípites, 

isquiotibiais e gémeos). 

Segunda UE: 

 Aprendizagem e recuperação dos gestos técnicos e movimentação tática das 

matérias dos jogos desportivos coletivos e das Raquetas. (Andebol, Voleibol e o 

Badminton) 

 Realizar um trabalho de condição física, priorizando a Força e Resistência ; 

 Conhecer anatomicamente os grupos musculares da zona inferior (Bicípites e 

Tricípites). 

Terceira UE: 

 Aprendizagem e recuperação das competências das diferentes matérias da 

Ginástica, das Atividades Rítmicas Expressivas e Combate (Ginástica de solo e 

aparelhos, Dança e Luta Olímpica). 

 Realizar um trabalho de condição física, priorizando a Força e Flexibilidade; 

 Distinguir as capacidades condicionais e coordenativas (Força, Resistência, 

Velocidade e Flexibilidade e as coordenativas- capacidade de acoplamento, 

capacidade de orientação espaço-temporal, capacidade de diferenciação 

cinestésica; capacidade de equilíbrio; capacidade de ritmo). 

 

Caso os alunos que consigam cumprir os objetivos previstos para esta etapa, deverão 

começar a trabalhar aqueles que apenas estavam definidos para a etapa seguinte, 

sendo que obviamente esses não serão aqui apresentados. 
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3. Atividades físicas desportivas 

3.1 Jogos desportivos coletivos 

Competências transversais a todos os JDC. O aluno: 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo 

as ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que 

lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas.  O pai foi a casa. 

O pão coração  

 Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, e trata 

com igual cordialidade e respeito os companheiros e adversários, evitando 

ações que ponham em risco a sua integridade física, mesmo que isso implique 

desvantagem no jogo.  

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais 

ações técnico-táticas e as regras do jogo: a) dois toques, b) transporte, c) 

violações da rede e da linha divisória, d) formas de jogar a bola, e) número de 

toques consecutivos por equipa, f) bola fora, g) faltas no serviço, h) rotação ao 

serviço e i) sistema de pontuação, adequando a sua ação a esse 

conhecimento. 
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3.1.1 Basquetebol 

Basquetebol 

Competências 

Transversais a 

todos os níveis 

 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as 

ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe 

dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas.  

 Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, e trata com 

igual cordialidade e respeito os companheiros e adversários, evitando ações que 

ponham em risco a sua integridade física, mesmo que isso implique 

desvantagem no jogo.  

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 

técnico-táticas e as regras: a) formas de jogar a bola, b) início e recomeço do 

jogo, c) bola fora, d) passos, e) dribles, f) bola presa, g) faltas pessoais e h) três 

segundos, adequando as suas ações a esse conhecimento.  

Conteúdos 9º 

ano 

Passe e corte; Passe de ombro; Aclaramento; Posição tripla ameaça; Definição pé eixo 

Prognóstico Introdutório Parte 

Element

ar 

Elementar Avançado 

Alunos 

Luana, Luis, 

Sátira 

. Alexandra, 

Beni, Biana, 

Cadijato, 

Elena, 

Carvalho 

Alex, Soares, Margarida, 

Miguel, Mihaela, Nikhill, 

Rodrigo, Sandeep, 

Dragos 

Bruno, Diogo, Jorge, 

Josué, Mariana, Mónica, 

Samuel, Tiago 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza:  

 

Em situação de jogo de 

cooperação 3x3/4x4: 

 

No ataque: 

 

 Passe picado e 

de peito; 

 Drible de 

progressão; 

 Lançamento em 

apoio e na passada; 

 Desmarca-se e 

corta para o cesto; 

 Passa a um 

companheiro que lhe 

garante linha de passe 

ofensiva 

O aluno realiza: 

 

 

Em situação de jogo 4x4: 

 

No ataque: 

 

 Lançamento em 

apoio e na passada; 

 Passe com as duas 

mãos por cima da cabeça; 

 Posição tripa-

ameaça; 

 Pé de eixo; 

 Opta pela forma 

mais rápida de progressão 

passando rapidamente ou 

driblando. 

O aluno realiza: 

 

Em situação de jogo 

reduzido: 

 Lançamento em 

suspensão; 

 

 

Em situação de jogo (5x5): 

 

No ataque: 

 Oferece bloqueios 

diretos/indiretos aos 

companheiros; 

 Corta para o cesto 

para abrir linha de passe; 

 

Na defesa: 

 Recupera o 

enquadramento defensivo; 

 

Tabela 18 – Objetivos específicos basquetebol 
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3.1.2 Voleibol 

Tabela 19 - Objetivos específicos voleibol 

  

Voleibol 

Competências 

Transversais a 

todos os níveis 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando 

as opções e falhas dos seus colegas.  

 Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, e trata com igual 

cordialidade e respeito os companheiros e adversários, evitando ações que ponham em risco 

a sua integridade física, mesmo que isso implique desvantagem no jogo.  

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-

táticas e as regras do jogo: a) dois toques, b) transporte, c) violações da rede e da linha 

divisória, d) formas de jogar a bola, e) número de toques consecutivos por equipa, f) bola 

fora, g) faltas no serviço, h) rotação ao serviço e i) sistema de pontuação, adequando a sua 

ação a esse conhecimento.  

Conteúdos 9º 

ano 

Coloca a bola no passador; Realiza o serviço tipo ténis (por cima); Finalização em passe colocado; 

situação de jogo 2x2 (com 3 toques obrigatórios) 

Prognóstico Introdutório Parte Elementar Elementar –  Parte 

Avançado 

Alunos Alexandra, Beni, Biana, 

Cadijato, Diogo, Elena, 

Carvalho, Soares, Luana, Luis, 

Miguel, Sátira 

Alex, Bruno, Jorge, Josué, 

Margarida, Mariana, nikhill, 

Rodrigo, Samuel, Dragos 

Mónica, 

Sandeep 

Mihaela, 

Tiago 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza:  

Em situação de jogo de 

cooperação 1x1: 

 

 Posição fundamental 

 Passe com as duas 

mãos (passe por cima); 

 Manchete; 

 Serviço por baixo; 

 Realiza os passes com 

um toque de 

controlo/sustentação. 

 

Em situação de jogo 2x2: 

 Deslocamento tendo 

em atenção a trajetória 

da boa. 

O aluno realiza: 

Em situação de jogo 4x4: 

 

 Posição fundamental; 

 Serviço por baixo e por cima; 

 Realiza a receção ao serviço com toque de dedos ou 

manchete de acordo com a trajetória da bola 

 Na sequência da receção do serviço, posiciona-se 

correta e oportunamente para passar a bola a um 

companheiro em condições de dar continuidade às 

ações ofensivas (segundo toque) ou receber/enviar a 

bola; 
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3.1.3 Andebol 

Tabela 20 - Objetivos específicos andebol 

  

Andebol 

Competências 

Transversais a 

todos os níveis 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe dirigem e 

aceitando as opções e falhas dos seus colegas; 

 Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, e trata com igual 

cordialidade e respeito os companheiros e adversários, evitando ações que ponham em 

risco a sua integridade física, mesmo que isso implique desvantagem no jogo; 

  Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 

técnico-táticas e as regras do jogo: a) início e recomeço do jogo, b) formas de jogar a 

bola, c) violações por dribles e passos, d) violações da área de baliza, e) infrações à 

regra de conduta com o adversário e respetivas penalizações. 

Conteúdos 9º 

ano 

Fintas e mudanças de direção; ultrapassa o adversário direto; ocupa equilibradamente o espaço de 

jogo. 

Prognóstico Introdutório Parte Elementar Elementar Parte Avançado 

Alunos Alexandra, Biana, Elena, 

Carvalho, Soares, Luana, Luis, 

Margarida, Mariana,Mihaela, 

Sátira 

Cadijato, Diogo, 

Jorge, Miguel, 

Mónica 

Alex, Beni, 

Bruno, Josué, 

Nikhill, Sandeep 

Rodrigo, 

Samuel, Tiago, 

Dragos 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza:  

 

Em situação de exercício: 

 

 Passe com braço armado; 

 Passe de ombro e picado 

 Remate em salto; 

 Acompanhamento do 

jogador com e sem bola. 

 

Em situação de jogo de cooperação 

4x4/5x5: 

 

 Passa com o braço 

armado; 

 Desmarca-se oferecendo 

linhas de passe; 

 Assume uma atitude 

defensiva procurando 

recuperar a posse de 

bola; 

 Marca o seu adversário 

direto. 

O aluno realiza: 

 

 

Em situação de jogo 4x4/5x5: 

 

 Dribla em progressão para finalizar; 

 Ultrapassa o adversário direto utilizando fintas e 

mudanças de direção; 

 Correta tomada de decisão: Passe (se tem um 

colega em posição mais ofensiva para finalizar) 

ou Drible em progressão (para finalizar). 
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3.2 Raquetas 

 Coopera com os companheiros, nas diferentes situações, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito pessoal e do companheiro, admitindo as indicações que lhe 

dirigem, aceitando as opções falhas dos seus colegas e dando sugestões que 

favoreçam a sua melhoria.  

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais 

ações técnico-táticas, adequando as suas ações a esse conhecimento. 

3.2.1 Badminton 

Competências 

Transversais a 

todos os níveis 

 Coopera com os companheiros, nas diferentes situações, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito pessoal e do companheiro, admitindo as indicações que lhe dirigem, 

aceitando as opções falhas dos seus colegas e dando sugestões que favoreçam a sua 

melhoria.  

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 

técnico-táticas, adequando as suas ações a esse conhecimento.  

Conteúdos 9º 

ano 

Remate e Amorti; serviço curto e comprido; desloca-se e posiciona-se corretamente para devolver o 

volante 

Prognóstico Parte 

Introdutório 

Introdutório Parte Elementar  Elementar 

Alunos 

Biana 

Alexandra, Bruno, 

Cadijato, Luana, 

Luis, Margarida, 

Mariana, Mihaela, 

Rodrigo 

Beni, Elena, Carvalho, 

Soares, Jorge, Miguel, 

Mónica, Nikhill, Sátira 

Alex, Bruno, Diogo C, Josué, 

Rodrigo, Samuel, Sandeep. 

O
b
je

ti
v
o
s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza: 

Em situação de jogo de cooperação 

1+1  

 

 Diferencia os tipos de 

pegas, desloca-se e 

posiciona-se corretamente, 

para devolver o volante, 

utilizando diferentes tipos de 

batimentos: Clear; Lob; e 

serviço 

O aluno realiza: 

Em situação de jogo de 

singulares, desloca-se e 

posiciona-se corretamente, 

para devolver o volante 

(evitando que este caia no 

chão), utilizando diferentes 

tipos de batimentos:  

 

 Clear, lob, drive, 

amorti; 

 Serviço curto e 

comprido 

colocando 

corretamente os 

apoios dando 

continuidade ao 

movimento após o 

batimento. 

O aluno realiza: 

Em situação de jogo 1x1: 

 

 Inicia o jogo co 

serviço curto ou 

comprido, consoante 

as situações, de 

forma a criar 

dificuldades ao 

adversário; 

 Desloca-se com 

rapidez e 

oportunidade e 

recupera 

rapidamente a 

posição base; 

 Realiza com 

intencionalidade os 

batimentos – clear, 

drive, lob, remate e 

amorti. 

Tabela 21 - Objetivos específicos badminton 
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3.3 Ginásticas 

3.3.1 Ginástica de solo 

Competências 

Transversais a 

todos os níveis 

 Coopera com os companheiros, nas diferentes situações, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito pessoal e do companheiro, admitindo as indicações que lhe dirigem, 

aceitando as opções falhas dos seus colegas e dando sugestões que favoreçam a sua 

melhoria.  

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 

técnico-táticas, adequando as suas ações a esse conhecimento.  

Conteúdos 9º 

ano 

Remate e Amorti; serviço curto e comprido; desloca-se e posiciona-se corretamente para devolver o 

volante 

Prognóstico Parte 

Introdutório 

Introdutório Parte Elementar  Elementar 

Alunos 

Biana 

Alexandra, Bruno, 

Cadijato, Luana, 

Luis, Margarida, 

Mariana, Mihaela, 

Rodrigo 

Beni, Elena, Carvalho, 

Soares, Jorge, Miguel, 

Mónica, Nikhill, Sátira 

Alex, Bruno, Diogo C, Josué, 

Rodrigo, Samuel, Sandeep.@ 

O
b
je

ti
v
o
s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza: 

Em situação de jogo de cooperação 

1+1  

 

 Diferencia os tipos de 

pegas, desloca-se e 

posiciona-se corretamente, 

para devolver o volante, 

utilizando diferentes tipos de 

batimentos: Clear; Lob; e 

serviço 

O aluno realiza: 

Em situação de jogo de 

singulares, desloca-se e 

posiciona-se corretamente, 

para devolver o volante 

(evitando que este caia no 

chão), utilizando diferentes 

tipos de batimentos:  

 

 Clear, lob, drive, 

amorti; 

 Serviço curto e 

comprido 

colocando 

corretamente os 

apoios dando 

continuidade ao 

movimento após o 

batimento. 

O aluno realiza: 

Em situação de jogo 1x1: 

 

 Inicia o jogo co 

serviço curto ou 

comprido, consoante 

as situações, de 

forma a criar 

dificuldades ao 

adversário; 

 Desloca-se com 

rapidez e 

oportunidade e 

recupera 

rapidamente a 

posição base; 

 Realiza com 

intencionalidade os 

batimentos – clear, 

drive, lob, remate e 

amorti. 

Tabela 22 - Objetivos específicos ginástica de solo 
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3.3.2 Ginástica de aparelhos 

Ginástica de aparelhos 

Competências 

Transversais a 

todos os níveis 

 Coopera com os companheiros nas ajudas, paradas e nas correções que favoreçam a 

melhoria das suas prestações, garantindo condições de segurança pessoal e dos 

companheiros, e colabora na preparação, arrumação e preservação do material. 

Conteúdos 9º 

ano 

Plinto na transversal: salto de eixo e entre mãos; Minitrampolim ¾ mortal à frente para plano 

elevado 

Prognóstico Introdutório Elementar  Avançado 

Alunos    

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza: 

 

No plinto, após corrida de balanço e 

chamada a pés juntos no trampolim/ 

reuther, o aluno realiza: 

 Salto de eixo (no boque 

para as alunas com maior 

dificuldade e no plinto 

transversal para os que já 

fazem no bloque), em 

progressão; 

 Salto entre mãos (no 

boque para as alunas com 

maior dificuldade e no 

plinto transversal para os 

que já fazem no bloque) 

 Salto de coelho com saída 

em eixo; 

No minitrampolim, após corrida de 

balanço, o aluno realiza: 

 Salto em extensão; 

 Salto engrupado; 

 ½ Pirueta 

O aluno realiza: 

 

No plinto, após corrida de 

balanço e chamada a pés 

juntos no trampolim reuther, 

os seguintes saltos: 

 

 Salto de eixo 

(boque ou plinto 

transversal); 

 Salto entre mãos 

(boque ou plinto 

transversal); 

 Salto de coelho 

com saída em eixo; 

 

No minitrampolim, após 

corrida de balanço, o aluno 

realiza: 

 Salto engrupado; 

 ½ Pirueta; 

 Carpa pernas 

afastadas 

O aluno realiza: 

 

No plinto, após corrida de 

balanço e chamada a pés 

juntos no trampolim reuther, 

os seguintes saltos: 

 

 Salto de eixo, no 

plinto longitudinal; 

 Salto entre mãos 

no plinto 

longitudinal; 

 Salto de coelho 

com saída em 

eixo. 

 

No minitrampolim, após 

corrida de balanço, o aluno 

realiza: 

 Salto engrupado; 

 ½ Pirueta; 

 Carpa pernas 

afastadas 

3
ª 

E
ta

p
a
 

Para além dos objetivos anteriores, 

o aluno realiza: 

 

No plinto realiza: 

 Cambalhota à frente no 

plinto longitudinal. 

 

No minitrampolim realiza: 

 

 Carpa pernas afastadas 

 

Para além dos objetivos 

anteriores, o aluno realiza: 

 

No plinto realiza: 

 

 Salto de eixo, no 

plinto longitudinal; 

 Salto entre mãos 

no plinto 

longitudinal 

 

No minitrampolim realiza: 

 

 ¾ De mortal à 

frente para plano 

elevado 

 

Para além dos objetivos 

anteriores, o aluno realiza: 

 

No minitrampolim, após 

corrida de balanço, o aluno 

realiza: 

 

 Mortal à frente 

engrupado com e 

sem ajuda; 

 Carpa pernas 

juntas. 

 

4
º 

E
ta

p
a
 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 23 - Objetivos específicos ginástica de aparelhos 
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3.4 Atividades Rítmicas Expressivas 

 Coopera com os companheiros, incentiva e apoia a sua participação na 

atividade, apresentando sugestões de aperfeiçoamento da execução das 

habilidades e de novas possibilidades de movimentação, e considerando por 

seu lado, as iniciativas que lhe são dirigidas. 

 Analisa a sua ação e a dos companheiros, nos diferentes tipos de situação, 

apreciando as qualidades e características do movimento, como fonte de 

inspiração, utilizando eventualmente essa apreciação para as suas iniciativas 

pessoais. 

3.4.1 Dança 

Dança Sociais 

Competências 

Transversais a 

todos os níveis 

 Coopera com os companheiros, incentiva e apoia a sua participação em todas as situações, 

apresentando sugestões de aperfeiçoamento, e considerando, por seu lado, as propostas que 

lhe são dirigidas. Aceita as limitações do parceiro, bem como as suas falhas, procurando o êxito 

do par em todas as situações. 

 Analisa a sua ação e a dos companheiros, nos diferentes tipos de situação, apreciando as 

qualidades e características do movimento, como fonte de inspiração, utilizando eventualmente 

essa apreciação para as suas iniciativas pessoais 

Conteúdos 9º 

ano 

Sariquité, rumba quadrada  

Prognóstico Matéria sem avaliação inicial 

Alunos Todos 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza: 

 

“Rumba Quadrada”: 

 Compasso Lento, Rápido, Rápido Passo básico em posição fechada, os passos para a frente e 

para trás são num ritmo lento e os laterais (sem ultrapassar a largura dos ombros) e a junção 

dos apoios ao ritmo rápido; Passos progressivos em posição fechada, para a frente e para trás. 

(Homem a avançar com a perna esquerda a um ritmo lento, rápido, rápido e lento, rápido, 

rápido); 

Sariquité. 

 Eleva os calcanhares à retaguarda no passo corrido, finalizando co acentuação forte nos dois 

últimos dois apoios; 

 Cruza atrás o calcanhar no passo saltado lateral com batimentos fortes nos últimos dois apoios; 

 Rodopios individuais ou com o par em passe de corrida rápido, finalizando com batimento forte 

nos dois últimos apoios. 

3
ª 

E
ta

p
a
 

4
º 

E
ta

p
a
 

 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 24 - Objetivos específicos ginástica de aparelhos 
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3.5 Combate 

 Em todas as situações da luta, cumpre as regras estabelecidas, respeitando 

sempre a integridade física do parceiro, mesmo com prejuízo da sua própria 

vantagem; 

 Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões que favoreçam a 

melhoria dos seus desempenhos. 

3.5.1 Luta Olímpica  

Luta Olímpica  

Competências 

Transversais a 

todos os níveis 

 Em todas as situações da luta, cumpre as regras estabelecidas, respeitando sempre a 

integridade física 

do parceiro, mesmo com prejuízo da sua própria vantagem; 

 Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões que favoreçam a melhoria dos 

seus 

desempenhos.; 

 Conhece o objectivo da luta (vitória por assentamento de espáduas ou pontos), a ética do lutador e 

as 

pontuações, bem como as regras das competições simplificadas e o significado das ações e sinais de 

arbitragem (duração, paragem do combate e reinício do combate em pé e no solo), adequando a sua 

atuação a esse conhecimento enquanto praticante, marcador e cronometrista. 

Conteúdos 9º 

ano 

 Luta no solo 

 

Prognóstico Matéria sem avaliação inicial 

Alunos Todos 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza: 

 

Em situação de luta no solo, utilizando a força das suas alavancas em conjugação com os movimentos do 

parceiro e as manobras de controlo/esquiva, cria e aproveita situações de vantagem nítida, executando 

com correção e eficácia as técnicas de: 

 Dupla prisão de pernas com rotação, com as mãos a agarrar a perna do defesa, junto ao joelho 

e junto à articulação coxo-femural onde o ombro encosta; na rotação, as costas do atacante devem 

ficar nitidamente sobre o peito do defesa. 

 Prisão do braço por dentro com rotação pela frente (de preferência com as mãos dadas sobre 

as costas do defesa), o cotovelo do braço que não efetua a chave apoia no pescoço do defesa, na 

rotação eleva-se o cotovelo do braço que efetua a prisão e, com o braço oposto, bloqueia-se a cabeça do 

parceiro. 

 Dupla prisão de braços com o braço que controla junto ao ombro, se possível a empurrar a 

cabeça do adversário, a outra mão controla o mesmo braço do parceiro junto ao cotovelo e durante o 

desequilíbrio o tronco do atacante roda, avançando o ombro e deslocando o pé do lado da projeção para 

trás. 

 Pernas cruzadas e bloqueadas por um braço ao nível da axila e pela mão controlando a perna 

(do defesa) acima do tornozelo; o outro braço agarra a coxa do defesa junto ao joelho e, na rotação o 

tronco acompanha o movimento com as pernas coladas no peito. 3
ª 

E
ta

p
a
 

4
º 

E
ta

p
a
 

 

 Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 25 - Objetivos específicos Luta Olimpica 
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4. Estratégias de ensino 

As estratégias de ensino a adotar ao longo desta etapa são, maioritariamente, as que 

foram enunciadas no PAT. No entanto, importa salientar algumas preocupações que 

serão tomadas em conta ao longo desta etapa. 

4.1 Formação de grupos 

A formação de grupos nesta etapa será concebida na primeiras duas unidades tendo 

em conta os comportamentos dos alunos, sendo este principal foco desta formação. A 

criação dos grupos de trabalho homogéneos passa pela capacidade de trabalharem 

juntos num clima de cooperação e motivação, tentando sempre superar-se a si aos 

seus colegas. Na terceira UE, onde as matérias prioritárias serão a ginástica de solo e 

de aparelhos, a dança e a luta formarei grupos heterogéneos, sempre com objetivo 

anterior presente, mas também com o objetivo de cooperação e auxílio dos colegas 

com um nível superior para com os alunos com mais dificuldade.  

4.2 Estilos de ensino 

Nesta etapa os estilos de ensino utilizados serão exclusivamente os estilos de ensino 

por comando e por tarefa, por serem estilos mais centrados no professor. Desta forma, 

pode-se garantir o controlo da turma, fundamental nesta etapa, para conseguir criar 

condições para ocorrer, maioritariamente, tempo potencial de aprendizagem, não 

havendo condições por parte dos alunos de terem autonomia e uma participação mais 

ativa no seu processo de ensino-aprendizagem. 

A necessidade de manter as rotinas é muito pertinente para que possa haver 

organização, não afetando desempenho dos alunos, e haver um trabalho mais 

autónomo posteriormente. Ficará como proposta para as próximas etapas o desafio ao 

professor para recorrer a estilos de ensino divergentes 
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5. Avaliação 

5.1 Avaliação Formativa 

A avaliação formativa será um processo contínuo no decurso de toda a etapa e 

decorrerá ao longo das aulas através das estratégias definidas tais como o 

questionamento, feedback e planeamento de períodos de observação para discussão 

das componentes críticas com os alunos. 

Nesta etapa, próximo do final de cada UE será também fornecida uma ficha/grelha 

preenchida por mim com os objetivos específicos pretendidos para cada uma das 

matérias e referindo quais aqueles que os alunos alcançaram. 

No final do período, todos os alunos, receberão informação sobre o seu nível em cada 

matéria, de forma a envolver ativamente os mesmos nas suas aprendizagens. 

5.2 Avaliação Sumativa 

No final da 2ª etapa, haverá um momento formal de avaliação sumativa, no final da 3ª 

UE, visto esta coincidir com o final do 1º período. 

No que diz respeito à área da aptidão física, esta incidirá sobre a evolução dos alunos 

nos testes de, aptidão aeróbia, extensões de braços e flexibilidade. 

Para a área das atividades físicas e desportivas, esta avaliação incidirá sobre o 

cumprimento dos objetivos intermédios, definidos para a presente etapa  

Para a área dos conhecimentos, serão avaliados através do teste escrito, para apurar 

os conteúdos teóricos dando em aula. 
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6. Calendarização 

Implementad
o 

Cronograma da 2ª Etapa - 9º3ª 

semana 7 semana 8 semana 9 Semana 10 semana 11 semana 12 Seman 13 
Seman 
14 

Unidade de 
Ensino 

1ª 2ª 2 

Data 27/Out 30/Out 03/Nov 
06/No
v 

09/No
v 

13/No
v 

17/No
v 

20/No
v 

24/Nov 27/Nov 01/Dez 04/Dez 08/Dez 11/Dez 15/Dez 

Aula 19 e 20 21 22 e 23 24 
25 e 
26 

27 
28 e 
29 

30 31 e 32 33 34 e 35 36 

FERIA
DO 

37 

Basqu
etebol 
3x3 

Espaço G2 Ext. G2 Ext. Ext. G1 Ext. G1 G1 G2 G1 G2 
 

Futebol 
   

Falta 

  
Falta 

   
Falta 

  

Andebol 
             

Basquetebol 
             

Voleibol 
             

Ginástica de 
solo              

Ginástica de 
aparelhos              

Patinagem 
             

Lançamento 
do Peso              

Dança 
             

Luta 
Olímpica              

Badminton 
             

Aptidão 
Física      

  

   

Teste 
Fitnes
sgram 

  

Conheciment
os             

TESTE 

Tabela 10- Calendarização 2ª etapa 
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Anexo 8 – Exemplo Balanço da Etapa 
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Introdução 

Chegando ao fim desta segunda etapa, passo a realizar um balanço das atividades 

desenvolvidas e analisar os resultados dos empenhos dos alunos, durante as últimas 

oito semanas. 

A análise desta etapa passará essencialmente por uma reflexão sobre a forma como 

decorreu todas as atividades em todas as áreas do quadro de extensão da Educação 

Física (EF), que foram planeadas para esta etapa, utilizando sempre o que foi 

planeado nesta etapa com o que foi realizado durante toda a etapa como termo 

comparativo.  

É uma etapa de relembrar os conteúdos já adquiridos em momentos de aprendizagens 

anteriores, recuperando essas aprendizagens através das matérias lecionadas. Na 

recuperação destas aprendizagens haverá sempre falhas, erros que devem ser 

sempre corrigidos e dai o complemento do processo de ensino-aprendizagem para 

novas aprendizagens e correção de outras menos conseguidas. Assim, sendo um 

planeamento por etapas, as unidades vão se interligar umas com as outros, visto ser 

um processo de memorização e reprodução posteriores dessas aprendizagens. 

Inicialmente será realizada uma analise relativamente aos objetivos definidos e a sua 

execução, ainda à duração e o número de aulas que foram propostos e se forma 

cumpridos, e às matérias planeadas, abordadas e avaliadas e a como se procedeu à 

formação dos grupos. 

Em seguida, serão analisados os resultados das áreas das Atividades Físicas 

Desportivas (AFD), da Aptidão Física e dos Conhecimentos, comentando avaliações 

realizadas nas diversas matérias e a evolução dos alunos. 

Ainda será realizada uma reflexão sobre as estratégias utilizadas ao longo desta 

etapa, concluindo este balanço com reflexão final sobre esta segunda etapa. 
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1 Caracterização da Etapa 
A duração da segunda etapa e o número de aulas previstas foram todos cumpridos. 

Conforme vinha estipulado no plano da primeira etapa, esta iniciou-se no dia 27 de 

Outubro  de 2014, segunda-feira, até ao penúltimo aula dia de aulas do primeiro 

período e correspondente com esta etapa, no dia 15 de Dezembro de 2014, sendo que 

esta etapa correspondeu a um período de 8 semanas, como previsto inicialmente. 

Todos os blocos de aulas previstos no plano da primeira etapa, sete de 45 minutos e 

doze de 90 minutos, visto que estes foram contabilizados como duas aulas, foram 

lecionados e cumpridos na íntegra, contabilizando um total de dezanove aulas nesta 

segunda etapa. 

Tabela 26 - Calendarização 2ª etapa 
2ª Etapa 

Aprendizagem e Recuperação 

Total 

Duração 27 de Outubro – 15 de Dezembro 

Unidades de Ensino 1ª 2ª 3ª 

(27 Out.– 06 

Nov.) 

(09 Nov.– 20 

Nov.) 

(24 Nov.– 15 

Dez.) 

Semanas 2 semanas 2 semanas 4 semanas  

Nº Aulas 6 6 7 19 

Espaço G1 - 2 5 7 

G2 4 - 2 6 

Ext. 2 4 - 6 

Número 

de aulas 

por 

matéria 

Basquetebol 5 - - 5 

Voleibol 3 1 - 4 

Andebol - 4 - 4 

Badminton - 4 - 4 

G. Solo - - 5 5 

G. 

Aparelhos 

- - 5 5 

Dança - - 2 2 

Luta - - 1 1 

Aptidão Física Todas as aulas  

Conhecimentos Todas as aulas  
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1.1 Áreas e matérias 

Nesta etapa foram trabalhadas e avaliadas as áreas e matérias definidas no Projeto 

Curricular de Educação Física, tendo em conta as áreas das atividades físicas e 

desportivas (AFD), da aptidão física e a dos conhecimentos. 

No que respeita à área das AFD, foram abordadas as seguintes matérias: 

Jogos desportivos coletivos (JDC):  Basquetebol, Voleibol e Andebol. 

Ginástica de solo e ginástica de aparelhos; 

Badminton; 

Dança: Rumba Quadrada 

Ainda estava prevista a lecionação da matéria da área de Desportos de Combate, Luta 

Olímpica, mas acabou por não se concretizar. 

Em relação á área da aptidão física não foram recolhidos qualquer tipo de dados dos 

alunos, onde estava também planeada no plano de etapa e da unidade 

correspondendo, mas tal não se concretizou devido às alterações realizadas nas 

planificações de aula. Assim foram só tomados em conta os dados recolhidos na 

avaliação inicial, para serem comparados com as tabelas de referencias com os 

mínimos que servem para qualificar o aluno como Apto ou Não Apto. 

Relativamente à área dos Conhecimentos os alunos realizaram várias trabalhos de 

reforço sobre as matérias lecionadas, ainda lhes foi entregue uma documento com 

toda as matérias a serem revistas para a prova escrita. Por fim realizou-se uma prova 

escrita para aferir os conhecimentos, verificando se tinham obtido conhecimento, 

“Revela”, não haviam obtido conhecimentos, “Não Revela”, na prova escrita. 
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2 Calendarização 
Tabela 27 – Cronograma da 2ª etapa 

Implementado 

Cronograma da 2ª Etapa - 9º3ª 

semana 7 semana 8 semana 9 Semana 10 semana 11 semana 12 Seman 13 
Seman 
14 

Unidade de 
Ensino 

1ª 2ª 2 

Data 27/Out 30/Out 03/Nov 06/Nov 09/Nov 13/Nov 17/Nov 20/Nov 24/Nov 27/Nov 01/Dez 04/Dez 08/Dez 11/Dez 15/Dez 

Aula 19 e 20 21 22 e 23 24 25 e 26 27 28 e 29 30 31 e 32 33 34 e 35 36 

FERIADO 

37 

Basquete
bol 3x3 

Espaço G2 Ext. G2 Ext. Ext. G1 Ext. G1 G1 G2 G1 G2 
 

Futebol 
   

Falta 

  
Falta 

   
Falta 

  

Andebol 
             

Basquetebol 
             

Voleibol 
             

Ginástica de solo 
             

Ginástica de 
aparelhos              

Patinagem 
             

Lançamento do 
Peso              

Dança 
             

Luta Olímpica 
             

Badminton 
             

Aptidão Física 
     

  

   

Teste 
Fitnessgr
am 

  

Conhecimentos 
            

TESTE 
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 Unidades de Ensino 

As reflexões inerentes a cada unidade de ensino desta etapa foram realizados nos seus 

respetivos balanços.  

Posso concluir que as em todas as unidades foi sempre prioridade e objetivo principal 

cumprir com todo o que era planeado, mas como foi descrito no Plano Anual de Turma 

(PAT), o planeamento está sempre sujeito a alterações dependendo de situações que 

se encontram fora do alcance da minha pessoa. Considero que as unidades tenham 

sido cumpridas no seu computo geral, cumprindo com o que eu pretendia e estava 

estipulado no PAT. 

Balanço dos Objetivos da 2ª Etapa 

Os objetivos desta etapa foram na sua maioria atingidos. Nesta etapa foram abordadas 

quase todas as matérias lecionadas durante a Avaliação Inicial (AI), sendo que o 

objetivo passou por recuperar e aperfeiçoar competências das matérias identificadas 

como prioritárias na avaliação inicial e a pressuposta aquisição de aprendizagens de 

novas competências nessas mesmas matérias. 

Na matéria de voleibol, principalmente os alunos conseguiram aproveitar algumas 

indicações dadas aquando da Avaliação Inicial, cumprindo assim com o objetivo de 

revisão que foi proposto, onde se corrigiu muitos aspetos técnicos. Alguns alunos com 

maiores dificuldades em algumas matérias conseguiram melhorar alguns aspetos. 

Houve maior aproveitamento por parte dos alunos, visto terem seguido mais de perto as 

instruções dadas pelo professor. Outro destaque vai para o maior aproveitamento por 

parte dos alunos na ginásticas, visto terem seguido mais de perto as instruções dadas 

pelo professor, cumprindo com os objetivos e melhorando a sua performance. Assim 

consegui o que pretendia, com a recuperação de algumas competências adquiridas em 

anos anteriores e por sua vez a aprendizagem de novas competências que 

complementasse as anteriores e melhorasse o nível de desempenho do aluno nas 

matérias. Criou-se uma boa base para desenvolver alguns objetivos mais avançados 

em algumas matérias e desta forma aumentar o nível de cada aluno. 

Posto isto, considero que os objetivos para esta etapa foram na sua maioria alcançados 

ao nível das atividades físicas e desportivas. 
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Na área da aptidão física, os objetivos apenas não foram atingidos na ultima unidade 

onde houve menor incidência de trabalho na flexibilidade e maior na força. Já a 

avaliação da aptidão física a ser realizada no final do período desta área, não foi 

realizada tal como era previsto. É algo a ser revisto e ter atenção nas próximas etapas 

para que não volte acontecer.  Todavia, consegui que trabalhassem as restantes 

componentes físicas como a força e a resistência com maior incidência na força, no 

qual pude verificar melhorias a nível do desempenho em algumas atividades de 

condição física realizadas durante e no fim das aulas na maioria dos alunos. 

Ao nível da área dos conhecimentos foram atingidos todos os objetivos e a sua 

avaliação, visto que forma cumpridas todas as tarefas planeadas e os objetivos 

inerentes a essas tarefas. 

Balanço dos Objetivos Específicos das Áreas e Matérias 

Os objetivos definidos em relação às aprendizagens das matérias e a sua recuperação 

foram todos conquistados, excetuando na matéria planeadas mas que acabou por não 

ser abordada, a Luta Olímpica. Assim, consigo predispor abaixo os objetivos específicos 

referentes às competências inerentes a cada matéria durante toda a etapa, suportado 

pelos objetivos traçados no Plano Anual de Turma. Uma melhor reflexão dos objetivos 

definidos passará por um balanço de acordo com os objetivos específicos definidos em 

cada uma das áreas de extensão curricular 

 



Plano de Formação 2014/2015 

 

 

288 

 

2.1 Resultados das Atividades Físicas Desportivas 

Tabela 28 - Resultados das atividades físicas desportivas 

Nº Nome 

Jogos Desportivos Coletivos Ginástica Atletismo Raquetes 
Patinage
m 

Rítmica e 
Expressiv
a 

Andebol 
Basqueteb
ol 

Voleibol Futebol Solo 
Aparelho
s 

Comprimen
to 

Peso 
Badminto
n 

Dança 

AI 1º P AI 1º P AI 1º P AI 1º P AI 1º P AI 1º P AI 1º P AI 1º P AI 
1º 
P 

AI 1º P AI 1ºP 

1 Alex PE PE PE E I PE PI 

N. 
A. 

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

N.A
. 

PI 

2 Alexandra PI PI I I PI PI PI PI PI I I PI PI I I PI PI I I I 

3 Beni PE PE I PE PI I PI I I PE PE PI PI PI PI I I PE PE I 

4 Biana PI PI I I PI PI PI PI PI I I PI PI NI NI NI PI NI NI I 

5 Bruno PE E E E I I PE I I PE PE E E PI PI PI I NI NI I 

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

7 Diogo C. I I E PA PI I PI NI PI PE I E E NI NI PE PE PI PI PI 

8 Elena PI I I PE PI PI PI PE PE I PE E E PI PI I I PI PI I 

9 Guilherme C. PI PI I I PI PI PI PI PE I I I I NI NI I I NI NI PI 

10 Guilherme S. PI PI PE PE PI PI NI PI PI I I I I PI PI I I E E I 

11 Jorge I PE E E I I PE NI PI PE PE E E PI PI I I I I PI 

12 Josué PE E E E I I E PI PE PE E E E PI PI PE PE PE PE I 

13 Luana PI PI PI PI PI PI PI NI PI PI PI NI NI PI PI PI PI NI NI I 

14 Luís PI PI PI PI PI PI PI NI PI PI PI NI NI NI NI PI PI NI NI PI 

15 Margarida PI PI PE PE I I I E A E A PI PI NI NI PI PI I I I 

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

17 Miguel I I PE PE PI PI I I PI I I I I I I I I NI NI PI 

18 Mihaela PI I PE E E PA I PI I I I PI PI PI PI PI I E E I 

19 Mónica I I E E PE E PE I PE I I I I PI PI I I NI NI I 

20 Nikhil PE PE PE PE I I PE PE PE E E E E I I I I PE PE I 

21 Rodrigo E E PE E I I PE PE PE PE E E E NI NI PI I PI PI PI 

22 Samuel E E E E I I E PI PI E E I I PI PI E E I I I 

23 Sandeep PE E PE PE PE PE PE I PE PE E E E NI NI PE PE NI NI PI 

24 Sátira PI I PI PI PI PI PI PE E PE PE E E NI NI I I I I I 

26 Tiago E PA E E E E E NI E PE E E E I I PE PE PI PI I 

27 Dragos E E PE PE I PE E PE I I PE I I NI NI PE E PE PE I 
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Legenda:                  AI- Avaliação Inicial 
1ºP- Primeiro Período  
N.A.- Não Avaliado 
Tabela 29 – Nível da turma e a taxa de insucesso que a  turma encontra no fim do 1º Período 

Matérias Andebol Basquetebol Voleibol Futebol 
G. 
Solo 

G. 
Aparelhos 

Salto em 
Cumprimento 

Lançamento 
do Peso 

Badminton Patinagem Dança 

Nível Proposto para o 
9º Ano no PCEF 

E PE PE PA E E E E E E E 

% de Alunos no nível 
proposto para o final 
do 9º ano 

15,4 34,6 7,7 0,0 7,7 11,5 42,3 0,0 3,8 7,7 0,0 

% de Alunos Abaixo 
do nível proposto 
para o final do 9º ano 

84,6 65,4 92,3 100,0 92,3 88,5 57,7 100,0 96,2 92,3 100,0 

 



 

 
FMH Estágio Pedagógico, 2014/2015 

Apresenta-se acima a Tabela 28 com os resultados da avaliação formativa, que me 

guiaram à avaliação sumativa da área das Atividade Físicas e Desportivas (AFD), com os 

níveis diagnosticados na Avaliação Inicial (AI) para cada aluno nas diversas matérias 

avaliadas e o nível que atingiram este primeiro período.  Ainda na Tabela 29 está 

referenciado o nível que o PCEF pretende que a turma de 9º ano esteja em cada matéria, 

a percentagem do nível geral da turma para cada uma das matérias e ainda a inclusão 

dos percentagem de alunos que se encontram fora do nível de sucesso em EF estipulado 

no PCEF 2011/2015. Os alunos foram avaliados de acordo com os níveis não introdutório 

(NI) (não sendo este um nível previsto no PNEF), parte do nível introdutório (PI), nível 

introdutório (I), parte do nível elementar (PE) e nível elementar (E). A minha consideração 

em por “parte” de certo nível foram em casos que os alunos obtivessem metade das 

competências. Caso demonstrasse menos de metade das competências de um nível, 

seria englobado no nível anterior. Para obter o nível completo deveria demonstrar 

capacidade de realização em todas desse mesmo nível, sendo que seria enquadrado em 

parte desse nível se apenas fizesse metade das mesmas.  

Partindo do geral para o especifico, começo por analisar que a turma apresenta na 

maioria das matérias uma enorme percentagem de insucesso, isto é, a turma  apresenta-

se na sua totalidade abaixo do que é pretendido em várias matérias. Comparativamente 

com a avaliação, posso declarar que houve melhorias de alguns alunos, mas que isso 

não é muito visível nos dados recolhidos, visto que são poucos a conseguirem trabalhar 

no sentido de melhorarem. Foram muitas as dificuldades para manter os alunos 

concentrados nas atarefas sem que houvesse comportamentos de indisciplina, mas será 

um trabalho a ser continuo e reforçado todas as vezes que achar que seja necessária.   

Não sendo o atletismo umas das matérias trabalhadas nesta etapa, referencio o 

Basquetebol como a matéria que metade da turma atinge o sucesso a curto prazo. O 

apreço que os alunos apresentam por esta matéria é um dos factores que os levam a 

trabalhar mais concentrados e empenhados nos exercícios desta matéria. Nas matérias 

nas restantes matérias do Jogos Desportivos Coletivos (JDC), denota-se que existe um 

baixa melhoria para alguns alunos, mas que não é constatável nas percentagens gerias 

da turma. o futebol será uma matéria a ser muito trabalhada, sendo este uma das 

matérias preferidas por muitos dos alunos mas também no seu inverso aquela que mais 

dificuldades apresentam no JDC.  

O bom empenhamento por parte da maioria dos alunos ajudou no aumento de alguns 

níveis dos alunos na área da ginástica, sendo a principal subárea a ser mais conseguida 
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pelos alunos é a Ginástica de Aparelhos. Mostram motivação nos desafios que são 

propostos, empenhando-se arduamente para os ultrapassar, porque isso os motiva e os 

leva a mantê-los em dentro da tarefa. Já na Ginástica de Solo revelaram muitas 

dificuldades, mas pressinto que haverá muitas melhorias, apontando um exemplo que 

denotei grande esforço o aluno Jorge Zhou, no qual apresentava um nível Não 

introdutório, não apresentando nenhuma competência referente a esta matéria na AI, e 

conseguiu demonstrar o seu empenho nas avaliações finais, melhorando o seu nível. Não 

querendo arriscar um nível muito mais alto que que o avaliei no fim do período, achei por 

bem avalia-lo no nível seguinte, mas tendo consciência que ele conseguirá me 

surpreender e atingir um nível pretendido pelo PCEF.  

O badminton será outra matéria a ter atenção, visto que é uma matéria que os alunos 

apresentam pouca motivação a realiza-la, só mesmo através de competição. Assim 

continuarei a procurar estratégias de maneira a motiva-los para a prática desta matéria. 

Por fim, a dança foi uma matéria que não foi avaliada inicialmente, sendo esta introduzida 

ao longo desta etapa, achei interessante o aumento da curiosidade na prática desta 

matéria. Conseguiram demonstrar que são capazes de aprender sem muitas 

complicações e com as demonstrações realizados por mim, conseguiram acompanhar os 

conteúdos programáticos transmitidos sem muitas dúvidas.  

Deduzo com esta análise realizada que os alunos continuarão a melhorar os seus 

desempenhos, se eu os conseguir fazer diminuir os seus comportamentos de indisciplinar 

e planear exercícios motivadores de maneira a captar atenção deles para qualquer 

matéria, seja do agrado ou não deles. Manter a confiança nos alunos e o pensamento 

nos objetivos que estes devem atingir e que estão definidos no PAT, são os caminhos a 

tomar rumo ao sucesso de todos.  
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2.2 Resultados da Aptidão Física 

Infelizmente foi uma área que eu falhei ao que me tinha proposto, quanto à sua 

avaliação. Não avaliei o que pretendia, para puder ter um termo comparativo das 

evoluções dos alunos desde do inicio das aulas até ao final do presente período. Assim, 

foram recuperado os dados recolhidos na Avaliação Inicial e foram confrontados com as 

tabelas e dados de referência da bateria de testes do Fitnessgram.  

Como está descrito no PCEF, foram escolhidas capacidades físicas condicionais para 

serem avaliadas, neste caso Resistência através do teste do Vaivém e a Força média e 

superior através dos respetivos testes do Fitnessgram. Na tabela abaixo apresento os 

dados obtidos e os seus resultados finais. 

Tabela 30- Resultados da Aptidão Física 

Nº Nome 

Aptidão Física 

Vaivém Resultado 
Força 
Média 

Resultado 
Força 
Superior 

Resultado 

1 Alex 82 ZSAF  66 ZSAF  20 ZSAF  

2 Alexandra 36 FZSAF  18 ZSAF  1 FZSAF  

3 Beni 44 ZSAF  80 ZSAF  14 ZSAF  

4 Biana 20 FZSAF  24 ZSAF  6 FZSAF  

5 Bruno 57 ZSAF  32 ZSAF  6 FZSAF  

6 Cadijato 31 FZSAF  15 FZSAF  3 FZSAF  

7 Diogo C. 51 FZSAF  70 ZSAF  19 ZSAF  

8 Elena 39 ZSAF  30 ZSAF  10 ZSAF  

9 
Guilherme 
C. 

42 ZSAF  21 FZSAF  18 ZSAF  

10 
Guilherme 
S. 

41 ZSAF  45 ZSAF  20 ZSAF  

11 Jorge 21 FZSAF  41 ZSAF  25 ZSAF  

12 Josué 53 FZSAF  80 ZSAF  8 FZSAF  

13 Luana 12 FZSAF  20 ZSAF  7 ZSAF  

14 Luís 12 FZSAF  12 FZSAF  2 FZSAF  

15 Margarida 34 ZSAF  42 ZSAF  10 ZSAF  

16 Mariana 36 ZSAF  47 ZSAF  15 ZSAF  

17 Miguel 71 ZSAF  32 ZSAF  12 FZSAF  

18 Mihaela 24 ZSAF  13 FZSAF  5 FZSAF  

19 Mónica 16 (*) FZSAF  80 ZSAF  16 ZSAF  

20 Nikhil 33 FZSAF  70 ZSAF  11 FZSAF  

21 Rodrigo 47 FZSAF  80 ZSAF  25 ZSAF  

22 Samuel 93 ZSAF  80 ZSAF  20 ZSAF  

23 Sandeep 84 ZSAF  80 ZSAF  21 ZSAF  

24 Sátira 27 ZSAF  11 FZSAF  2 FZSAF  

26 Tiago 89 ZSAF  62 ZSAF  17 FZSAF  

27 Dragos 96 ZSAF  80 ZSAF  14 FZSAF  
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Após análise feita aos dados recolhidos, podemos verificar que no teste da capacidade 

cardiorrespiratória, vaivém, mais de 50% da turma encontra-se Apto, comparando com os 

mínimos que são requisito nas tabelas de referencia do Fitnessgram. Além de ser um 

resultado positivo, ainda existem alunos que conseguem apresentar melhores resultados 

e desta maneira melhorar a média da turma. a intenção é que todos os alunos atinjam o 

patamar de excelência e que consigam estar todos aptos. 

No teste da força média, onde media a força abdominal, os alunos demonstraram grande 

capacidade neste tipo de força, onde mais de 90% dos alunos estão Aptos. É importante 

este dado, visto que normalmente é uma zona mais frágil e menos trabalhada pelos 

alunos, a não ser só para termos estéticos, mas que será sempre considerada em todas 

as aulas de maneira a manter uma boa condição física de uma zona fulcral para toda a 

atividade motora. 

Na força superior foi onde houve maior dificuldade em executar os mínimos requisitados 

para estarem Aptos. Quase 50% da turma não consegui obter os resultados mínimos, 

sendo isto uma chamada de atenção da falta de trabalho que deve ser realizado e 

aprimorado nas aulas das etapas seguintes. É uma componente importantes a ter em 

conta, a força superior, visto que além de ter um uso constante no nosso dia a dia, 

também vai ser importante no desempenho de todas as matérias a serem lecionadas 

neste ano letivo. 

 
2.3 Resultados dos Conhecimentos 

Nesta segunda etapa os conhecimentos foram avaliados através da prova escrita 

realizada pelos alunos em tempo de aula. Consegui introduzir todos os conteúdos no qual 

me tinha proposto no PAT, tendo menos tempo de abordagem no tema da Frequência 

Cardíaca. Foram abordados vários temas como a anatomia do corpo, para melhor 

compreensão do funcionamento corporal durante as atividades físicas, as capacidades 

físicas condicionais e coordenativas e o tema que abordava conhecimentos introdutórios 

do que era a Frequência Cardíaca. Além dos trabalhos de reforço sobre os conteúdos 

falados, ainda foi entregue um documento com todos os conteúdos programáticos que 

haviam sido tratados durante as aulas, incluindo o tema da Frequência Cardíaca que não 

foi abordado com tanta precisão como as restantes mas estava tudo descrito no 

documento entregue por mim aos alunos. 

Esta prova foi realizada no último dia da aula de Educação física da turma durante 45 

minutos. Abaixo ficam referenciados os resultados que os alunos obtiveram, sendo que a 
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numeração representa a percentagem de 0 a 100% no qual foi cotada a prova escrita, 

onde no final apresentava uma classificação de Revela, se obtivesse 50% ou mais, ou 

“Não Revela”, no caso de obter menos do que 50% na prova escrita. 

Tabela 31- Resultados dos Conhecimentos 

Nº Nome 
Conhecimentos 

Resultado Classificação 

1 Alex 14 Não Revela 

2 Alexandra 54 Revela 

3 Beni 39 Não Revela 

4 Biana 51,5 Revela 

5 Bruno 40 Não Revela 

6 Cadijato 42,5 Não Revela 

7 Diogo C. 39 Não Revela 

8 Elena 42 Não Revela 

9 G. Carvalho 50 Revela 

10 G. Soares 78,5 Revela 

11 Jorge 54,5 Revela 

12 Josué 52 Revela 

13 Luana 51 Revela 

14 Luís 0 Não Revela 

15 Margarida 41 Não Revela 

16 Mariana 57 Revela 

17 Miguel 27 Não Revela 

18 Mihaela 50,5 Revela 

19 Mónica 47 Não Revela 

20 Nikhil 68 Revela 

21 Rodrigo 51 Revela 

22 Samuel 50,5 Revela 

23 Sandeep 34,5 Não Revela 

24 Sátira 40,5 Não Revela 

26 Tiago 50 Revela 

27 Dragos 42 Não Revela 

 
Como se pode verificar após a recolha de informação obtida pelos alunos na prova 

escrita, houve um equilíbrio entre as positivas e as negativas. Assim denotamos que 

exatamente 50% dos alunos conseguir revelar conhecimentos e outros tantos foram no 

sentido inverso e não conseguiram obter os conhecimentos suficientes. Esta avaliação 

também veio demonstrar os os resultados dos esforços realizados pelos alunos que 

deram o seu melhor tanto nas aulas ao estarem atentos e o que eu transmitia, como 

também o desempenho daqueles que mais trabalharam no trabalhos de grupo que 

serviam de reforço à matéria que estava a ser abordada nas aulas. 
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Na minha opinião é um assunto no qual tem que ser abordado com os alunos na próxima 

etapa com mais cuidado e maior atenção. As estratégias utilizadas na maneira que serão 

transmitidos os conhecimentos aos alunos, é um trabalho que devo ter em mente e de 

me preparar mais e melhor. 

 
3 Estratégias de Ensino 
As estratégias definidas e apresentadas no plano desta etapa tiveram maior impacto 

junto dos alunos e surtindo alguns efeitos desejados. Assim as estratégias continuarão a 

ser refletidas de um modo a preparar melhor a aula e ter em conta as estratégias mais 

pertinentes para manter um bom clima de aula e com disciplina adequada. 

3.1 Instrução  

Em relação às estratégias de condução, ao nível da instrução consegui cumprir com o 

que tinha proposto, melhorando a olhos visto ao que havia realizado na primeira etapa. 

Consegui manter o controlo sobre a turma durante instrução, quer ela seja inicial ou em 

qualquer outra parte da aula. A maior falha continua a ser a demasiada instrução a retirar 

tempo de prática aos alunos. Tentei sempre adaptar a cada aula planeada e ao que se 

pretendia realizar em cada tarefa as melhores estratégias e na qual era as mais 

pertinentes em cada fase, visto que as minhas dificuldades em ter algum controlo sobre 

alguns comportamentos era menor. Assim, fui faseando e criando algumas rotinas de 

organização no início da aula e posteriormente no fim da aula. Poucas as vezes ficaram 

para reflexão sendo que o término da aula era tardio, e que por vezes os alunos não 

demonstravam participação na pequena palestra final, para todos pudessem tirar as 

dúvidas e refletirmos sobre esses assuntos. 

3.2 Gestão e organização da aula 

No que respeita á gestão e organização da aula mais uma vez cumpri com sucesso todos 

os objetivos estipulados, onde usei muitas mais vezes a demonstração dos exercícios 

com um aluno-exemplo, ajudando desta maneira a que os alunos estar mais à vontade 

com as dúvidas ou dificuldades que tivessem de qualquer tarefa proposta. Desta maneira 

diminui drasticamente as demonstrações dos exercícios para a turma e a cada grupo que 

passava pela estação, retirando distrações e desconcentração aos alunos de se 

aplicarem nas tarefas. A formação de grupos estiveram sempre pré-estabelecidos para 

cada unidade de ensino, onde se variou a formação dos grupos entre homogéneos, 

inicialmente, passando a mais para as unidades finais para grupos mais heterogéneos. 

Assim criei bons elos de ligação entre os alunos dentro dos seus grupos de trabalho 

demonstrando mais empenho nas tarefas. Já na gestão e organização das atividades 
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consegui agarrar atenção deles através de exercícios mais lúdicos. Nos aquecimentos a 

prioridade foi para coordenação motora, trabalho de força, algum trabalho de resistência 

e muito pouco trabalho de resistência.  

3.3 Clima 

Relativamente às estratégias relacionadas com o clima da aula é de salientar a evolução 

na relação entre professores e alunos e vice-versa. Manteve-se um clima de respeito e 

de empenho na maioria das vezes. Com todas as dificuldades que é de manter nesta 

relação bidirecional, consegui  fortalecer algumas com os alunos, onde demonstram 

maior respeito e confiança pelo professor. Assim não os afasto de mim, não cultivando o 

medo, que de maneira nenhuma ajudariam num bom clima e de disciplina na aula. mas 

sim o consideração. Existe muita margem para progressão neste aspeto durante o ano 

para que os alunos tenham mais tempo potencial de aprendizagem num clima de aula 

propício para a atividade física. 

3.4 Disciplina 

Quanto à disciplina, a estratégia passou pela intervenção sobre os comportamentos de 

indisciplina, ocorrendo com menor regularidade. Manteve-se uma discurso mais conciso 

e pertinente quanto a aos assuntos da aula, onde abordei a regras de funcionamento 

acordadas por todos inicialmente e chamando-os à responsabilidade de as fazer cumprir 

como pessoas de palavra que devem ser. A circulação pelo espaço de aula permitiu-me 

observar e ter um nível de controlo dos alunos e da sua prática . Ainda assim, por 

algumas,  a aplicação de uma maior agressividade no meu discurso não resultou de 

maneira nenhuma, visto que são uma população que por vezes já está habituada e 

respondem na mesma moeda.  Mesmo com alguns comportamentos que por vezes nem 

estavam perturbando a aula, a agressividade manteve-se presente na comunicação 

verbal com os alunos, no qual é uma lacuna que luto constantemente, sendo um 

mecanismo meu de defesa. A maior sensibilização na transmissão de conteúdos e 

correção de comportamentos ajuda a turma a melhorar nos seus desempenhos nas 

aulas. É uma das estratégias a manter, mas no futuro,  devo conseguir distinguir os tipos 

comportamento que necessitam de uma intervenção mais individual, chamando à parte e 

não perturbando a aula dos colegas e resolvendo a situação.  

3.5 Feedback 

Em relação às estratégias de feedback, que foi o ponto onde apresentei maiores 

melhorias. Os feedbacks começaram  a ser mais positivos, “alimentando” a motivação 

dos alunos para a prática. É um estratégia a manter para que no futuro ganhe  resultados 
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através dos alunos motivados e em prática constante. A circulação pelo espaço de aula 

permitiu-me observar e ter um nível de controlo da prática mais adequada por parte dos 

alunos, conseguindo dar sempre um feedback mais incisivo sobre a correção da tarefa, 

tanto em grupo como em individual. Os feedback à distância para os diferentes grupos 

foram melhorando, havendo maior clareza na verbalização e escolha de melhores 

conteúdos a serem verbalizados. Todavia, devo privilegiar mais o feedback positivo do 

que feedback negativo, sendo este ultimo dado em excesso e predominante na prática 

dos alunos. O aumento destes feedbacks positivos vão ajudar na motivação e na 

captação da atenção dos alunos nos momentos de transmissão de informação, sendo 

este um trabalho constante que mantenho, de maneira que não haja comportamentos de 

indisciplina e fora da tarefa.  

Para finalizar, relativamente às decisões de avaliação e controlo, devo apenas realçar 

que consegui avaliar com sucesso o nível dos alunos nas matérias em todas as aulas, e 

que no final da maioria das aulas foi sempre realizada uma autoscopia, sendo as que não 

foram realizadas logo após, foram realizadas no máximo de 48 horas seguintes, com 

apontamentos dados pelas colegas de estágios e os orientadores de escola e faculdade. 

 
4 Avaliação 
4.1 Avaliação Formativa 

A avaliação formativa decorreu ao longo de todas as aulas e como previsto, nas 

respetivas matérias. Manteve-se os mesmo processos e mecanismos, havendo sempre 

correções dos desempenhos dos alunos ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

Consegui atingir os objetivos que pretendia na sua maioria, onde alguns alunos, por 

consequência, conseguiram melhorar o seu nível. Sendo este um dos principais objetivos 

deste tipo de avaliação penso que no geral os objetivos foram cumpridos. Devo pensar 

numa melhor adaptação do meu planeamento para as avaliações a nível da aptidão 

física, visto que não foram realizadas como estavam planeadas. É uma falha grave, visto 

que faz parte do processo de avaliação do aluno, aliando ao conhecimento do aluno do 

seu nível e que se pretende que ele atinja. Uma estratégia a melhorar esta avaliação é a 

formação de quadros avaliativos, semelhantes com os da avaliação inicial, adaptando-os 

com objetivos pretendidos de cada matéria. 

Todavia, mesmo tardiamente, foi facultado aos alunos uma ficha formativa com os 

resultados desta 1ª etapa nas áreas de atividades físicas e da aptidão física para que os 

alunos tomassem conhecimento das suas dificuldades e onde podiam promover 
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melhorias nos seus desempenhos e incorporar no seu processo de ensino-

aprendizagem. 

Juntamente com estas avaliações referidas anteriormente, os alunos realizaram uma 

ficha de auto e heteroavaliação com as competências desempenhadas nesta etapa. 

Todas as informações sobre as suas percepções direciono para o balanço da 3º unidade 

de ensino desta segunda etapa, visto que está descrita uma percepção geral de todos 

alunos sobre todas as matérias realizadas nesta etapa. 

4.2 Avaliação Sumativa 

Os alunos foram avaliados nas matérias da etapa, onde foram demonstrados alguns 

aspetos positivos com a melhoria no desempenho dos alunos nas várias matérias. Houve 

muitas melhorias em várias matérias de diversos alunos, nos quais alguns 

surpreendentes, visto que não demonstraram muito interesse na aprendizagem no início 

e acabaram por encontrar a motivação necessária e trabalhar no sentido de conseguirem 

um melhor resultado.  

Salientar ainda que a avaliação da área da aptidão física não foi realizada, sendo assim 

que a avaliação dos alunos nesta área foram retirados das suas performances na 

avaliação inicial e comparadas com as tabelas de referência. 

Todavia fico com a percepção de que consegui realizar uma avaliação sumativa digna e 

imparcial. Consegui aferir todos os alunos conforme estabelecido PAT e no plano da 

segunda etapa, onde esta ocorria com o final do 1º período. Esta avaliação está em 

conformidade com os critérios estabelecidos no PCEF, tendo em conta a evolução dos 

mesmos na obtenção dos objetivos estipulados para a 2ª etapa, como estão descritos no 

PNEF. 
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5 Reflexão Final 
É possível determinar turma continua a carecer de alguns trabalhos redobrados em todas 

as áreas, mas com principal foco na área das AFD. É necessário trabalhar e aperfeiçoar 

as várias competências das matérias , desenvolvendo junto dos alunos a concentração e 

o envolvimentos em todas as situações de aprendizagem propostas em aula. 

Será importante continuar a desenvolver em conjunto com  os alunos as competências 

mais básicas para que de certa maneira os seus desempenhos possam melhorar e 

avançarmos no nível de tarefas propostas para as aulas. 

É importante esclarecer a importância do seu envolvimento nas aulas de EF, visto que 

além de ser um disciplina importante para a sua vida, vai ajudar e propor desafios nos 

quais não estão preparados e não tem capacidade de resposta para os solucionar, 

acontecendo igualmente no seu quotidiano.  

O ponto mais forte a ser continuamente trabalho será na afetividade entre professor-

aluno e vice-versa, no estabelecimento de uma boa relação com os alunos,  com maior 

positivismo nas intervenções, de reforço positivo às atitudes e comportamentos mais 

propensos aos alunos a melhorarem os seus desempenhos. Anão menos importante, é 

ter em conta o planeamento consoante os níveis dos alunos de modo a promover um 

clima propício a que os alunos tenham tempo potencial de aprendizagem, direcionados 

ao sucesso nas aprendizagens das matérias. 

Complemento este balanço, com a atitude de perseverança da minha parte em sempre 

acreditar que eles conseguem sempre conseguir melhor e demonstrar isso aos alunos, 

levando-os a ser melhores e atingiram o sucesso pelas suas performances positivas nas 

aulas. Consegui proporcionar momentos de aprendizagem adequados e motivadores ao 

mesmo tempo, de maneira atingir os meus propósitos e concretizar todo o meu 

planeamento. Só assim foi conseguir potencializar as aprendizagens dos meus alunos. 

Contudo, analiso que as minhas capacidades de liderança e de educador vão sendo 

crescentes, estabelecendo objetivos  concretizáveis e alcançáveis consoante ao que me 

propus no meu plano de formação. É de intenção própria continuar a superar-me e 

melhorar os meus desempenhos já na próximas etapa. 
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Anexo 9- Plano de Aula do dia 30 de Outubro de 2014 

Plano de Aula 

Professor Orientador: Luís Duarte 
Professor Estagiário: Fábio Camacho 
Turma: 9º/ 3ª 
N.º de Alunos: 26 

Etapa: 2ª Etapa 
Unidade de Ensino: 1ª  
Data: 30/10/2013 
Hora: 14h35 / 15h20 

Período: 1º Período 
Nº da Aula: 21 
Local da Aula: Ext. 
Duração da Aula: 45 min. 

Material: Bolas basquetebol (8), Coletes (12),  pinos (8) 

Conteúdos: Basquetebol: marcação HxH, drible de progressão, lançamento na passada 

Objetivos da aula: 
1. Ativação geral do organismo; 
2. Intensificar o modelo de jogo 3x3; 
3. Promover estratégias ofensivas na matéria de 

Basquetebol;  

Objetivos do Professor: 

 Explicar os objetivos da aula na parte inicial; 

 Promover aprendizagem continua; 

 Incutir empenho na tarefa. 

 Promover maior intensidade nas tarefas; 

Tarefas Gráfico / Esquema 
Estratégias, Métodos, Técnicas e 

Procedimentos de Ensino 
T.P/T.T 

Parte Inicial 

Entrada dos alunos 
5’/5’ 

(14h40) 

Registo de presenças 

 

 Chegada dos alunos. 

 Professor procede à chamada. 

 Alunos dispostos à frente e em “U” 

 Descrição dos objetivos da aula; 

2’/7’ 

(14h47) 

Exercício 1: 
(Aquecimento) 

Estafetas a pares 

- A pares, e com o colega no meio campo a espera, , realiza 10 agachamentos, 10 
flexões e 10 saltos de sapo, corre até ao meio campo toca no colega e este realiza 
a mesma condição física. Após realizar CF, vai até à linha de fundo e retornar , 
agarrando a mão do colega e correndo até ao inicio. 

6’/’13 

(14h53) 

Parte Principal 

Divisão de grupos: com os alunos em pé divide os alunos em grupos (ver observações), distribui os coletes e 
demonstra o exercício seguinte. 

2’/15’ 
(14h55) 

Exercício 2:   
Lançamento na passada 
nas duas tabelas, 
percorrer o campo 
(Professor coloca-se 
lateralmente ao 
exercício e  na linha de 
fundo do campo) 

 

Realiza drible de progressão e lançamento 
da passada, com o colega a ir ao ressalto. 
Troca de posição com o colega quando 
inicia corrida para a outra tabela. GRUPO A 
E B 
Simultaneamente estarão OUTRA EQUIPA 
A REALIZAR O JOGO DOS 10 PASSES 
COM BOLA NO “QUINTAL”. GRUPO C E D 
TROCA APÓS METADE DO TEMPO. 

10’/25’ 
(15H05) 

Exercício 3: 
Jogo formal Basquetebol 
3x3 

 

Situação de jogo reduzido 3x3. Para poder 
haver lançamento ao cesto a equipa terá 
que sair com a bola do garrafão e a 
realização do passe e corte 12’/40’ 

(15h17) 

Parte Final 

Retorno à calma: 
- Alongamentos; 
- Reflexão sobre a aula. 

 

Em simultâneo o aluno executa os 
exercícios de alongamentos e escuta uma 

breve reflexão sobre a aula.  

5’ / 45’ 
(15h20) 

Observações  
Divisão de Grupos:   
Grupo A –. Bruno, Diogo, Alexandra, Biana, Beni, Sátira;      Grupo C – Alex, Dragos, Tiago, Soares, Luis, Rodrigo 
Grupo B – Samuel, Cadijato, Jorge, Sandeep, Elena, Luana, Mónica     Grupo D – Josué, Mariana, Carvalho, Mihaela, 
Miguel, Margarida, Nikhil 
Quem não realiza a aula- Realiza as ajudas de segurança, se necessário; Ajuda na montagem do material e a sua 
arrumação; Ajuda na avaliação no desempenho dos colegas; Coadjuva a professor ou orienta a condição física do colega; 
Comportamentos fora da tarefa e de indisciplina: Vão diretamente para a zona limitada pelos cones, realizar condição 
física acompanhada por uma professora e/ou colega que não realiza a aula; 
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Anexo 10-Plano de Aula do dia 15 de Janeiro de 2015 

Plano de Aula 
Professor Orientador: Luís Duarte 

Professor Estagiário: Fábio Camacho 
Turma: 9º/ 3ª 

N.º de Alunos: 26 

Etapa: 3ª Etapa 

Unidade de Ensino: 1ª  
Data: 15/01/2015 

Hora: 14h35 / 15h20 

Período: 2º Período 

Nº da Aula: 43 
Local da Aula: G1 

Duração da Aula: 45 min. 

Material: Bolas basquetebol (8), Coletes (12),  pinos (8) 

Conteúdos: Basquetebol: marcação HxH, drible de progressão, lançamento na passada 

Objetivos da aula: 

 Promover aprendizagem na matéria de 

basquetebol; 

 Reforçar a relação do aluno com o objetivo de 

jogo; 

 Promover relação interpessoal e disciplinar. 

Objetivos do Professor: 

 Explicar os objetivos da aula na parte inicial; 

 Promover aprendizagem continua; 

 Promover tempo de prática aos alunos 

 Realização de todas as tarefas 

Tarefas Gráfico / Esquema 
Estratégias, Métodos, Técnicas e Procedimentos de 

Ensino 
T.P/T.T 

Parte Inicial 

Entrada dos alunos 
5’/5’ 

(14h40) 

Registo de presenças 

 

Chegada dos alunos. 
Professor procede à chamada. 
Alunos dispostos à frente e em “U” 
Descrição dos objetivos da aula; 

2’/7’ 

(14h42) 

Exercício 1: 
(Aquecimento) 
 

- A pares realiza :  
- Corrida lateral em posição de defesa; 
- Corrida lateral com salto a tocar nas mãos do colega; 
-  Corrida com arrasto do colega (2x); 
- 15 agachamentos com simulação de lançamento e outro como oposição; 
- 10 burpees s/flexão a tocar nas mãos do colega no ponto mais alto. 

5’/’12 

(14h47) 

Parte Principal 

Divisão de grupos: com os alunos em pé divide os alunos em grupos (ver observações), distribui os coletes e 
demonstra o exercício seguinte. 

3’/15’ 
(14h50) 

Exercício 2:   
Lançamento na passada 
nas duas tabelas, 
percorrer o campo com 
defesa 
(Professor coloca-se 
lateralmente ao 
exercício e  na linha de 
fundo do campo) 
GRUPO A E C  

Inicia a bola na linha de fundo realizando drible 
de progressão até ao meio campo, contorna os 
pinos e volta em drible em direção ao cesto e 
realiza lançamento na passada. Dois colegas 
saem para  realizar oposição passiva e depois 
deslocam-se para a zona de ressalto. Após isso 
ganham o ressalto e realizam o mesmo trajeto 
do que os anteriores. 
Troca de posição com o colega quando iniciar 
novamente a corrida para a outra tabela. 

25’/40 
(15h15) 

Exercício 3: 
Jogo formal Basquetebol 
GRUPO B E D 
 

 

REALIZAR 10 PASSES COM BOLA só depois 
é que pode ir em direção à tabela e só podem 
realizar lançamento na passada, caso 
contrário a bola passa para a equipa 
contrária, 

Parte Final 

Retorno à calma: 
- Alongamentos; 
- Reflexão sobre a aula. 

 

Em simultâneo o aluno executa os exercícios de 
alongamentos e escuta uma breve reflexão 
sobre a aula. Mais uma vez tenta reforçar a 
ideia para os alunos entrarem no Torneio 

Megas. 

5’ / 45’ 
(15h20) 

Observações  
Divisão de Grupos:   
Grupo A –. Bruno, Diogo, Alexandra, Biana, Beni, Sátira;      Grupo C – Alex, Dragos, Tiago, Soares, Luis, Rodrigo 
Grupo B – Samuel, Cadijato, Jorge, Sandeep, Elena, Luana, Mónica     Grupo D – Josué, Mariana, Carvalho, Mihaela, 
Miguel, Margarida, Nikhil 
Quem não realiza a aula- Realiza as ajudas de segurança, se necessário; Ajuda na montagem do material e a sua 
arrumação; Ajuda na avaliação no desempenho dos colegas; Coadjuva a professor ou orienta a condição física do colega; 
Comportamentos fora da tarefa e de indisciplina: Vão diretamente para a zona limitada pelos cones, realizar condição 
física acompanhada por uma professora e/ou colega que não realiza a aula; 
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Anexo 11 – Primeira Aula 

Plano de Aula 

Professor Orientador: Luís Duarte 

Professor Estagiário: Fábio Camacho 

Turma: 9/ 3ª 

N.º de Alunos: 27 

Etapa: 1ª Etapa 

Data / Hora: 15/09/2014. 

Tema da Aula: Apresentação 

Período: 1º Período 

Duração da Aula: 90 min. 

Local da Aula: Ginásio 

Material: Fichas de caraterização do aluno e critérios de avaliação;  

Objetivos (O) 

1. Apresentação dos professores aos alunos; 
2. Apresentação individual dos alunos;  
3. Apresentação e negociação das regras de 

funcionamento das aulas com os alunos; 
4. Apresentação e esclarecimento acerca dos 

critérios de avaliação da disciplina 

Sumário: 

Apresentação dos professores aos alunos 

Apresentação individual dos alunos 

Apresentação dos critérios de avaliação 

Apresentação e entendimento das regras de funcionamento 

 

 

Tarefa do Professor O. Tarefa do Aluno T.T T.A Material 

- Apresentação do Professor e do Prof. estagiário: 

- Nome; 

- Idade; 

- Naturalidade: 

Atividade praticada: 

-Passatempo/hobbie; 

-Enquadrar os alunos sobre que é o Professor 

estagiário; 

- O que pretendido pelos Professor estagiário dos 

alunos (boa disposição, sorriso na cara, 

concentração nas tarefas, empenhamento) 

1 

Disposição em U, 

concentrados à 

informação que lhes é 

dada. 

10’ 10’ - 

-Pedir aos alunos para se apresentarem, após a 

chamada: 

- Tenta decorar o nome de alguns alunos logo 

desde o início para que possa utilizar numa 

próxima aula. 

- Regista informações importantes. 

2 

Apresentação do aluno: 

- -Nome; 

- Idade; 

- Naturalidade: 

Atividade praticada: 

20’ 30’ - 
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-Passatempo/hobbie; 

Apresentação das regras de funcionamento das 

aulas: 

- Chamada realizada 5 min após o toque para 

entrada (Pontualidade e assiduidade). 

- Trazer material adequado para a aula. 

- Não é permitido a utilização de: brincos, anéis, 

pulseiras, relógios e outros objetos que possam 

colocar em perigo a integridade física dos alunos. 

Raparigas devem de utilizar o cabelo apanhado. 

- Definir as dinâmicas da aula e a sua 

organização (instrução, reunião, mudanças de 

atividade, montagem de exercícios, utilização e 

arrumação do material) 

- Alertar para as condições de higiene (os alunos 

devem de tomar banho após as aulas) 

3 

Escuta atentamente e 

estabelece, em 

concordância com o 

professor, um conjunto de 

critérios caso haja o 

incumprimento de alguma 

destas regras. 

15’ 45’ - 

Apresenta e discute com os alunos os critérios de 

avaliação da disciplina, distribuindo uma folha a 

cada com todos os detalhes acerca da avaliação 

(Anexo 1). 

4 

Os alunos leem o 

documento entregue pelo 

professor e colocam 

algumas dúvidas se 

necessário. 

15’ 60’ Fichas 

Define o espaço em que se irá realizar a aula 

seguinte e dá por concluída a primeira aula. 
 Escuta com atenção. 10’ 70’ - 

Observações: A ficha sobre os critérios de avaliação deve vir assinada pelo encarregado de educação para 

que este possa também ter conhecimento. 
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Critér ios Específ icos de Aval iação de Educação Fís ica (9º Ano)  

Ano Letivo de 2014/2015 

Domínios de avaliação específicas da Educação Física  

 

 Domínio das Atividades Físicas (matérias) 

 Domínio da Aptidão Física 

 Domínio dos Conhecimentos 

Considera-se que cada aluno pode situar-se, em relação a cada matéria, num dos seguintes níveis: Não atinge o Nível 

Introdução (NI); Atinge Parte do Nível I (PI); Nível Introdução (I); Atinge Parte do Nível E (PE); Nível Elementar 

(E); Atinge Parte do Nível A (PA); e, Nível Avançado (A). 

Estes níveis resultam do grau de cumprimento dos objetivos traduzidos pelas competências ao nível das atitudes e 

valores, conhecimentos e capacidades.  

Para as presentes normas, um aluno é considerado no nível introdução ou elementar quando está apto a aprender um nível 

mais exigente do programa, respetivamente o elementar ou o avançado. 

Exceções: 

 A atribuição da classificação do nível de desempenho (I, E ou A) poderá ser considerado parte do nível (PI, PE 

ou PA), caso este corresponda aos conteúdos programáticos e objetivos definidos para esse ano. 

 No subdomínio de Dança, a atribuição do nível de classificação ao aluno corresponde às danças definidas para 

esse ano. 

São selecionadas as 6 melhores matérias de cada aluno (onde o aluno revelou melhores níveis de 

desempenho). São obrigatoriamente consideradas: 

 2 Matéria do Subdomínio Jogos Desportivos Coletivos (JDC) 
 1 Matéria do Subdomínio Ginástica 
 1 Matéria do Subdomínio Dança 
 2 Matérias dos restantes Subdomínios, sendo obrigatório que cada Subdomínio seja diferente 

 

Nível 

Aptidão Física Conhecimentos Atividades Físicas (a) 

O aluno atinge no mínimo, 

os seguintes níveis de 

desempenho: 

2 O aluno Não se encontra APTO O aluno Não REVELA 6NI 

3 

O aluno encontra-se APTO O aluno REVELA 

5 I + 1 E 

4 2 I + 3E + 1A 

5 3 E + 3 A 

 

Domínio da Aptidão Física 

Considera-se APTO quando o aluno:  

 Se encontra nos parâmetros definidos pela ZSAF (zona saudável de aptidão física)  
 

Domínio dos Conhecimentos 

Considera-se que o aluno REVELA os conhecimentos quando:  
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 Identifica, interpreta e relaciona e aplica na sua prática os conceitos subjacentes aos temas 
propostos 

 

Nota: Em casos excecionais poderá considerar-se a atribuição do nível 3 a um aluno que não revele no 

Domínio dos Conhecimentos ou não se encontre apto no Domínio da Aptidão Física. 

 

       O Encarregado de Educação              Aluno 

 

___________________________________    

 _____________________________ 
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Anexo 12 – Exemplo de autoscopia 

Inicio da aula com a chamada dos alunos e chamada de atenção para as regras de segurança a terem 

em conta na colocação dos patins para realizar as tarefas a serem indicadas. Após tirar qualquer 

tipo de duvidas, passou-se ao aquecimento, onde se iniciou a corrida com alunos em sentidos 

contrários e em fila, de maneira a que houve uma melhor organização. Correu como esperado, sem 

incidentes e com os alunos empenhados na tarefa. A minha estratégia passou por não andar a falar 

em voz alta, mas fazer com que os alunos seguissem um líder de cada fila, e esses recebiam 

informação da minha parte para realizar certos movimentos. separei ambas as filas para as 

extremidades do pavilhão, no qual foi ótimo para a organização, mas menos bom quanto à minha 

instrução e proximidade perante os alunos, visto que tive que dar a instrução mais alto do que 

pretendia devido a sua distância. 

Após o aquecimento, os alunos foram distribuídos pelas estações das matérias a serem realizadas 

pelos alunos. Foram divididos em grupos, de maneira a que as estações funcionassem sem 

perturbações. As matérias foram as de basquetebol, para acabar a avaliação inicial, Voleibol, 

badminton e patinagem. Primeiramente o badminton não teve ninguém, visto que os alunos tiveram 

que se deslocar para o basquetebol e dividiu-se um maior número de alunos para o voleibol. 

Começando avaliar no basquetebol, tive a estratégia de realizar as duas situações, exercício 

analítico e o jogo de 3x3, para tirar algumas dúvidas sobre alguns alunos. Durante toda a avaliação 

de basquetebol, interferi em alguns momentos, visto que a avaliação também é um momento de 

aprendizagem, de maneira corrigi uma ou outra situação quanto ao posicionamento dos alunos. 

Concluído a avaliação de basquetebol, passei à avaliação de Voleibol.  

No voleibol, tive atento a alguns momentos do jogo, visto que os alunos foram colocados em 

avaliação numa só situação, a de jogo de 3x3, visto que podia avaliar todos os elementos da 

situação analítica, com passe e machete. Assim, como no basquetebol, os alunos foram avaliados só 

na componente de jogo. 

Autoscopia Nº - 5 

Professor Orientador: Luís Duarte 

Professor Estagiário: Fábio Camacho 

Turma: 9º3ª 

N.º de Alunos: 26 

Etapa: 1ª Etapa 

Unidade de Ensino: A. Inicial 

Data:  29/09/2014 

Hora: 15h20-17h05 

Tema da Aula:  

Período: 1º Período 

Nº da Aula: 7 e 8 

Duração da Aula: 90 min. 

Local da Aula:  
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Depois de ter terminado a avaliação de metade da turma, coloquei os alunos a praticar a matéria de 

badminton de modo a puder fazer uma avaliação sobre o nível da turma, passando posteriormente 

os outros alunos, não conseguindo passar todos, visto que não havia tempo suficiente. Ainda, uma 

ultima matéria que esteve presente, a patinagem, tive a ajuda das colegas a avaliar uma parte dos 

alunos. Consegui corrigir alguns aspetos no voleibol, interferindo sobre as ações dos alunos perante 

a bola e perante o jogo. Houve algum efeito, visto que alguns alunos acataram as indicações dadas. 

Posto todos os exercícios e término da avaliação da matéria de voleibol de toda a turma, foi 

momento de reflexão. 

O momento de reflexão passou por indicar aos alunos que só têm a ganhar em estarem ali na aula e 

a realizar as tarefas, os comportamentos desviantes e fora da tarefa e ainda alguns de indisciplina, 

não lhes trazia beneficio nenhum. Foi-lhe demonstrado que o professor tem apreço pela turma, 

expressando o seu sentimento de orgulho em ter uma boa turma, com excelentes praticantes das 

várias matérias, mas precisam de se empenhar mais nas aulas, nas tarefas propostas. As queixas 

feitas pelos alunos de que uns fazem outros não, que querem fazer algum diferente do que está a ser 

proposto, não lhes traz beneficio nenhum, sendo que o professor está ali para ensinar e não lhes 

fazer a vontade. Por ultimo, deixou o apelo para continuarem a aproveitar as oportunidades dadas 

pelo professor, e que só têm aquilo que darem ao professor. Um ultima chamada de atenção, foi 

para que estam em crescimento e existe comportamentos que ja não se coadunam com a sua idade e 

continuando para os anos seguintes assim, corriam o risco de serem “gozados” e não serem aceites 

pelos seus pares. 

Após o momento de reflexão, foram dispensados da aula. 

Análise da aula 

Aspetos Negativos Aspetos Positivos Aspetos a melhorar Estratégias 

Comportamentos 

desvio, fora da tarefa e 

de indisciplina de 

alguns alunos; 

Distancia dos alunos do 

professor no 

aquecimento; 

 

Empenho da maioria 

dos alunos nas tarefas 

propostas; 

Inovação na maneira de 

orientar os alunos no 

aquecimento; 

Melhorar a instrução 

aos alunos; 

Melhorar alguns 

aspetos no 

aquecimento, como a 

distancia entre 

professor e alunos; 

Melhorar o vocabulário;  

Tentar sempre mais 

claro na instrução, 

falando mais devagar e 

mais claro; 

Criar filas separadas 

entre os alunos e não 

os fazer correr à volta 

do pavilhão mas só em 

linha reta passando por 

cones. 
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Anexo 13 – Exemplo de plano de Unidade de Ensino 

 

PLANO 1ª UNIDADE 

DE ENSINO 

3ª ETAPA  

 

 

 

 

Professor Estagiário 

Fábio Camacho 
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1 Caraterização da Unidade de Ensino 311 

2 Objetivos 311 

2.1 Objetivos da Unidade de Ensino 311 

2.2 Objetivos específicos das Áreas e Matérias 312 

3 Atividades Físicas Desportivas 312 

3.1 Jogos Desportivos Coletivos 312 

3.1.1 Basquetebol 313 

3.1.2 Voleibol 314 

4 Aptidão Física 315 

5 Conhecimentos 315 

6 Calendarização da Unidade de Ensino 315 

7 Formação de Grupos 316 

8 Estilos de Ensino 316 

9 Estratégias de Ensino 317 

10 Avaliação Formativa 317 

11 Objetivos de intervenção do Professor 317 

12 Bibliografia 318 

 



Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide 

Escola EB 2,3 Gaspar Correia 

Ano letivo 2014-2015 

Núcleo de Estágio de Educação Física 

 

 

 
FMH Estágio Pedagógico, 2014/2015 

 

1- Caraterização da Unidade de Ensino 

A tabela seguinte corresponde à caracterização da 1ª unidade de ensino da 3ª etapa.  

É possível consultar a sua duração, as matérias que serão abordadas, o número de aulas 

e ainda os espaços onde estas serão lecionadas. 

3ª Etapa – 1ª Unidade de ensino 

Duração (05 Jan.– 15 Jan.) 

Semanas 2 semanas 

Nº Aulas 6 

Espaço 

G1 2 

G2 - 

Ext. 4 

Futebol 2 

Basquetebol 2 

Voleibol 2 

Matérias 

G. Solo 2 

G. Aparelhos 2 

G. Acrobática 2 

 

16 Objetivos 

16.1 Objetivos da Unidade de Ensino 

No geral, os objetivos para esta etapa estão relacionados com desenvolvimento de 

aprendizagens anteriores de algumas matérias e a introdução de novas matérias, 

consequentemente novas aprendizagens . 
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O aperfeiçoamento dos gestos técnicos das matérias dos jogos desportivos coletivos 

como também a introdução de novas aprendizagens nas matérias de ginástica. É de 

extrema importância a atenção dada a todas aprendizagens corrigindo os aspetos 

básicos da sua execução. Os alunos necessitam de melhorar o seu nível e só dando-lhes 

novos desafios e motivação a trabalhar para continuar a subir o seu nível e da turma. 

Quanto à aptidão física darei enfâse ao treino de força e resistência, onde os alunos 

continuam a demonstrar algumas fragilidades. O continuo treino destas capacidades 

físicas vai aperfeiçoar o seu desempenho nas aulas e no seu dia a dia. 

16.2 Objetivos específicos das Áreas e Matérias 

A presente unidade de ensino tem um natureza de recuperação/aprendizagem dos 

conteúdos abordados em anos anteriores, havendo uma maior preocupação aqueles 

alunos que apresentarem maiores dificuldades. Serão abordadas as matérias dos jogos 

desportivos coletivos Basquetebol e voleibol. O trabalho de força é o que estará mais 

presente nestas aulas, na área da aptidão física, bem como conhecimentos mais relativos 

à anatomia, mais especificamente os grupos musculares da zona inferior do corpo, 

quadricípites, isquiotibiais e gémeos. 

17 Atividades Físicas Desportivas 

17.1 Jogos Desportivos Coletivos 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as 

ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe 

dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas.  O pai foi a casa. O pão 

coração  

 Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, e trata com 

igual cordialidade e respeito os companheiros e adversários, evitando ações que 

ponham em risco a sua integridade física, mesmo que isso implique desvantagem 

no jogo.  

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 

técnico-táticas e as regras do jogo: a) dois toques, b) transporte, c) violações da 

rede e da linha divisória, d) formas de jogar a bola, e) número de toques 

consecutivos por equipa, f) bola fora, g) faltas no serviço, h) rotação ao serviço e i) 

sistema de pontuação, adequando a sua ação a esse conhecimento. 
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4. Basquetebol 

Basquetebol 

Competências 
Transversais a 
todos os níveis 

 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe 
dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas.  

 Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, e trata com 
igual cordialidade e respeito os companheiros e adversários, evitando ações que 
ponham em risco a sua integridade física, mesmo que isso implique desvantagem 
no jogo.  

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 
técnico-táticas e as regras: a) formas de jogar a bola, b) início e recomeço do jogo, 
c) bola fora, d) passos, e) dribles, f) bola presa, g) faltas pessoais e h) três 
segundos, adequando as suas ações a esse conhecimento.  

Conteúdos 9º 
ano 

Passe e corte; Passe de ombro; Aclaramento; Posição tripla ameaça; Definição pé eixo 

Prognóstico Introdutório Parte 
Element
ar 

Elementar Avançado 

Alunos 

Luana, Luis, 
Sátira 

. Alexandra, 
Beni, Biana, 
Cadijato, 
Elena, 
Carvalho 

Alex, Soares, Margarida, 
Miguel, Mihaela, Nikhill, 
Rodrigo, Sandeep, 
Dragos 

Bruno, Diogo, Jorge, Josué, 
Mariana, Mónica, Samuel, 
Tiago 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza:  
 
Em situação de jogo de 
cooperação 3x3/4x4: 
 
No ataque: 
 

 Passe picado e 
de peito; 

 Drible de 
progressão; 

 Lançamento em 
apoio e na 
passada; 

 Desmarca-se e 
corta para o 
cesto; 

 Passa a um 
companheiro que 
lhe garante linha 
de passe 
ofensiva 

O aluno realiza: 
 
 
Em situação de jogo 4x4: 
 
No ataque: 
 

 Lançamento em 
apoio e na passada; 

 Passe com as duas 
mãos por cima da 
cabeça; 

 Posição tripa-
ameaça; 

 Pé de eixo; 

 Opta pela forma mais 
rápida de progressão 
passando 
rapidamente ou 
driblando. 

O aluno realiza: 
 
Em situação de jogo reduzido: 

 Lançamento em 
suspensão; 

 
 
Em situação de jogo (5x5): 
 
No ataque: 

 Oferece bloqueios 
diretos/indiretos aos 
companheiros; 

 Corta para o cesto 
para abrir linha de 
passe; 

 
Na defesa: 

 Recupera o 
enquadramento 
defensivo; 
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5.  Voleibol 

 

 

  

Voleibol 

Competência
s 
Transversais 
a todos os 
níveis 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe 
dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas.  

 Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, e trata com 
igual cordialidade e respeito os companheiros e adversários, evitando ações que 
ponham em risco a sua integridade física, mesmo que isso implique desvantagem 
no jogo.  

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 
técnico-táticas e as regras do jogo: a) dois toques, b) transporte, c) violações da 
rede e da linha divisória, d) formas de jogar a bola, e) número de toques 
consecutivos por equipa, f) bola fora, g) faltas no serviço, h) rotação ao serviço e i) 
sistema de pontuação, adequando a sua ação a esse conhecimento.  

Conteúdos 9º 
ano 

Coloca a bola no passador; Realiza o serviço tipo ténis (por cima); Finalização em passe 
colocado; situação de jogo 2x2 (com 3 toques obrigatórios) 

Prognóstico Introdutório Parte Elementar Elementar 
–  

Parte 
Avançado 

Alunos Alexandra, Beni, Biana, 
Cadijato, Diogo, Elena, 
Carvalho, Soares, Luana, 
Luis, Miguel, Sátira 

Alex, Bruno, Jorge, 
Josué, Margarida, 
Mariana, nikhill, Rodrigo, 
Samuel, Dragos 

Mónica, 
Sandeep 

Mihaela, 
Tiago 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza:  
Em situação de jogo de 
cooperação 1x1: 
 

 Posição fundamental 

 Passe com as duas 
mãos (passe por 
cima); 

 Manchete; 

 Serviço por baixo; 

 Realiza os passes 
com um toque de 
controlo/sustentação
. 

 
Em situação de jogo 2x2: 

 Deslocamento tendo 
em atenção a 
trajetória da boa. 

O aluno realiza: 
Em situação de jogo 4x4: 
 

 Posição fundamental; 

 Serviço por baixo e por cima; 

 Realiza a receção ao serviço com toque de dedos 
ou manchete de acordo com a trajetória da bola 

 Na sequência da receção do serviço, posiciona-
se correta e oportunamente para passar a bola a 
um companheiro em condições de dar 
continuidade às ações ofensivas (segundo toque) 
ou receber/enviar a bola; 
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18 Aptidão Física 

No que respeita à área da aptidão física pretendo realizar trabalho de força abdominal e 

força superior e inferior. Este tipo de trabalho é realizado com o intuito de aumentar a 

capacidades físicas que os alunos apresentaram ser uma debilidade e posteriormente 

verificar qual o impacto que nas aulas e no seu dia a dia. Considero fundamental este tipo 

de trabalho serve de manutenção e/ou aumento dos seus níveis de aptidão física e ainda 

na melhoria de desempenho nas diferentes matérias.  

19 Conhecimentos 

No que diz respeito à área dos conhecimentos pretendo que os alunos consigam 

relacionar a prática da atividade física com os grupos musculares com os exercícios 

propostos em aula. Com este objetivo realizarei no final das aulas de 90 minutos uma 

pequena reflexão sobre estes conteúdos e também sobre os objetivos estabelecidos para 

a aula. 

20 Calendarização da Unidade de Ensino 

Unidade de Ensino 1ª 

Data 27/Out 30/Out 03/Nov 06/Nov 

Aula 19 e 20 21 22 e 23 24 

Espaço G2 Ext. G2 Ext. 

Futebol 
   

Falta 

Andebol 
    

Basquetebol 
    

Voleibol 
    

Ginástica de solo 
    

Ginástica de 

aparelhos     

Patinagem 
    

Lançamento do Peso 
    

Dança 
    

Luta Olímpica 
    

Badminton 
    

Aptidão Física 
    

Conhecimentos 
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21 Formação de Grupos 

A formação de grupos manteve-se homogéneos tendo como critério o nível dos alunos, , 

devido à necessidade de trabalhar, recuperar, alguns aspetos técnicos de base inerentes 

às diferentes matérias, e ainda com quem eles melhor trabalhavam e mantinham-se em 

tarefa, devido diferentes tipos de relação que os alunos criam entre si. 

A não formação dos grupos heterogéneos, tem como estratégia faze-los trabalhar mais e 

conseguirem melhorar aspetos que eu sei que conseguem realizar bem melhor o que já o 

fazem, não o realizando devido à preguiça e pouca motivação que apresentam nas aulas. 

Posteriormente, poderá haver a necessidade regular os grupos tentando formando 

grupos mais heterogéneos possíveis, mudando a estratégia inicialmente prevista nesta 

formação de grupos. 

 

Formação padrão dos grupos 

Basquetebol e Voleibol  

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

Josué, Castro, 

Tiago, Samuel, 

Rodrigo, Alex. 

Miguel , Sandeep, 

Jorge, Nikhil, Beni, 

Bruno, Jorge 

Mihaela, Mariana, 

Mónica, Elena , 

Alexandra, 

Cadijato 

Sátira, Gui Soares, 

Gui Carvalho, 

Margarida, Luana, 

Biana, Luís 

 

22 Estilos de Ensino 

Nesta etapa os estilos de ensino que utilizarei continuarão a ser maioritariamente os 

estilos por comando e tarefa. Além de controlar a intensidade dos exercícios, permite 

uma diversidade de tarefas, tornando assim o ensino mais individualizado. 

Este tipo de estilos de ensino tem a intenção de oferecer à turma um maior controlo do 

professor nas aprendizagens e refrear certos comportamentos. Haverá a necessário de 

criar mais rotinas de suporte para o trabalho mais autónomo, para que os alunos 

trabalhem de forma mais responsável e produtiva. Neste sentido tentarei procurar que a 

turma seja mais organizada ao nível das tarefas propostas, de forma a conseguir 

desenvolver um maior grau de autonomia da turma nas diferentes tarefas. 
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23 Estratégias de Ensino 

As estratégias de ensino a adotar ao longo desta unidade de ensino são, relação á 

instrução, havendo dificuldades em cativar a atenção dos alunos nos momentos de 

transmissão de informação relativamente aos objetivos da aula. A estratégia passa por 

ter um maior controlo sobre a turma na fase inicial da instrução. 

Ao nível do controlo da prática terei de realizar uma adequada circulação pelo espaço de 

aula que me permita observar e controlar todos os alunos, dando feedback à distância 

para os diferentes grupo. Assim é essencial que circule pelo exterior do espaço de aula 

para que possa ter uma visão geral do decorrer da aula. 

24 Avaliação Formativa 

A avaliação formativa decorrerá ao longo de todas as aulas, visto que um dos objetivos 

principais desta unidade de ensino são a recuperação e aprendizagem de bases nas 

diferentes matérias prioritárias. 

Esta avaliação assumirá uma relevância ao nível da aptidão física, dado que neste 

momento do período penso que seja importante avaliar os seus desempenhos e 

comparar com a avaliação inicial, de forma a tomar conhecimento da sua evolução.  

25 Objetivos de intervenção do Professor 

 

Os objetivos de formação do professor, a serem desenvolvidos nesta unidade de ensino 

são: 

 Promover mais tempo potencial de aprendizagem; 

 Reduzir os episódios de comportamentos fora da tarefa e/ou de desvio; 

 Planear tarefas adequadas ao nível dos alunos para que estes estejam mais 

empenhados nas mesmas; 

 Garantir uma rápida perceção da parte de todos os alunos sobre o que é 

pretendido nos exercícios propostos; 

 Planear exercícios que vão de encontro à motivação dos alunos, tendo como base 

de melhoria os momentos a transmitir para turma como reforço positivo;  
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Anexo 14 – Exemplo balanço de Unidade de Ensino 

 

 

2ª ETAPA (APRENDIZAGEM E RECUPERAÇÃO)  

BALANÇO 1ª 

UNIDADE DE ENSINO 
 

 

 

 

Professor Estagiário 

Fábio Camacho 

 

 



 

 

FMH Estágio Pedagógico, 2014/2015 

 

1 Caraterização Da Unidade De Ensino 3 

2 Balanço Dos Objetivos 3 

2.1 Objetivos Gerais Da Unidade De Ensino 3 

2.2 Objetivos Específicos Das Áreas E Matérias 4 

2.2.1 Atividades Físicas E Desportivas 4 

2.2.2 Aptidão Física 5 

2.2.3 Conhecimentos 6 

3 Estratégias De Ensino 6 

4 Formação De Grupos 6 

5 Estilos De Ensino 7 

6 Avaliação Formativa 7 

7 Calendarização Implementada 7 

8 Objetivos De Intervenção Do Professor 8 

9 Perceções Gerais Dos Alunos 9 
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1 CARATERIZAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 

A tabela seguinte corresponde à caracterização da 2ª unidade de ensino da 1ª etapa. 

Nela é possível consultar a sua duração, as matérias que foram abordadas, o número de 

aulas e ainda os espaços onde estas foram lecionadas. 

2ª Etapa – 1ª Unidade de ensino 

Duração 27 Outubro – 06 Novembro 

Semanas 2 Semanas 

Nº Aulas 6 

Espaço G1 - 

G2 4 

Ext. 2 

Basquetebol 5 

Voleibol 3 

2 BALANÇO DOS OBJETIVOS 

Seguidamente haverá uma demonstração do balanço dos objetivos definidos para a 

primeira unidade de ensino, havendo o estabelecimento de uma relação com as matérias 

abordadas, com os objetivos na generalidade e um balanço dos objetivos atingidos nas 

diferentes áreas. 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS DA UNIDADE DE ENSINO 

Os objetivos desta primeira unidade de ensino a foram cumpridos. As matérias que foram 

programadas para esta unidade foram lecionadas, havendo uma das aulas de voleibol 

passado para a unidade seguinte, visto que na primeira aula desta primeira unidade não 

inclui esta matéria no plano de aula. Reforçar ainda, que os alunos conseguiram 

aproveitar algumas indicações dadas aquando da Avaliação Inicial, cumprindo assim com 

o objetivo de revisão que foi proposto no plano desta unidade. Foram corrigidos muitos 

aspetos técnicos, mas não foram tão incisivos e aplicados na demonstração dessas 
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correções, tendo havido uma menor melhoria, como pretendia, no nível de todos. Alguns 

alunos com maiores dificuldade conseguiram melhorar alguns aspetos, até sendo que 

alguns conseguirem subir do nível, isto se encontrarem no nível onde só realizavam uma 

parte das competências. Os alunos com um nível mais alto, não chegaram a subir para o 

nível seguinte como pretendia, terei de refletir melhor nas formações de grupos como 

também nos níveis dos exercícios propostos, não adequando sempre ao nível de todos. 

De certo modo, penso ter conseguido criar uma base para desenvolver alguns objetivos 

mais avançados nas diferentes matérias e desta forma aumentar o nível de cada aluno 

tendo sempre como objetivo principal atingir o nível prognosticado, em alguns casos, e 

outros acima,  após a avaliação inicial.  

Na aptidão física os objetivos já  cumpridas, sendo que foram sempre trabalhados as 

capacidades física planeadas. Posso ainda dizer, que para alegria de alguns alunos que 

mantinham dificuldades na execução de alguns exercícios (ex.: Extensões de braços), 

passaram a realizar os exercícios completos não ficando pela metade do numero de 

repetições que lhes era proposto, tal como tal a força média. Assim, terá que ser refletido 

da minha parte, que não basta só os alunos demonstrarem em aula que conseguem e 

mostrarem a sua alegria por fazer, mas arranjar um momento formal para tais avaliações, 

que será realizado na ultima unidade da referente etapa. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DAS ÁREAS E MATÉRIAS 

Os objetivos definidos em relação às aprendizagens das matérias e a sua recuperação 

foram conquistadas, visto que as matérias planeadas foram as abordadas, faltando ainda 

muitos aspetos a serem corrigidos na parte técnica e tática. Referente à área da aptidão 

física também foi cumprida na planificação das aulas. Quanto aos conhecimentos foram 

igualmente atingidos, visto que a matéria sobre a anatomia referida para esta unidade foi 

lecionada através de palestra na aula e com reforço em trabalho de pesquisa sobre os 

referido assunto. 
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2.2.1 ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS 

 A matéria de basquetebol, onde a média da turma apresentava-se ao nível do 

prognóstico do Projeto Curricular de Educação Física (PCEF), tentei elevar o nível dos 

alunos que tinham o nível mais baixo para essa média, como também os que tinha ja 

esse nível para o nível superior, dando motivação extra nas aulas. Foi, numa maioria, a 

assemelhação no drible de progressão, no passe e desmarcação e nos passes picados e 

de peito. Os exercícios analíticos ajudaram, mas a melhor solução foi a aplicação destes 

conceitos no jogo formal, através das transições de defesa-ataque. Foram dadas alguns 

aspetos de facilidade e de dificuldade consoante o nível dos alunos, sendo que os alunos 

com mais dificuldade tinham que se concentrar mais no passe e deslocação para uma 

espaço vazio, sem que constrangimentos de zonas, enquanto nos outros, a aplicação do 

passe e corte para o cesto aclarando para o lado contrário, dificultando o jogo visto estar 

habituados a realizar o jogo tipo “nuvem”, onde estão todos juntos no mesmo espaço que 

a bola. Outras soluções aplicadas foram a obrigatoriedade do passe picado, visto que 

muitos recorrem ao passe peito, descurando uma oportunidade de desmarcação dos 

colegas através de um passe picado. Posto isto, consegui que uma maioria, mesmo com 

pouco gosto pela modalidade, se aplicassem um pouco e conseguissem realizar as 

aulas, havendo muitas dificuldades iniciais. 

Em relação ao voleibol, os exercícios tiveram um impacto positivo nos alunos, visto que 

as tarefas apresentadas forma mais adequadas aos níveis dos alunos e dos grupos 

formados. A subdivisão dos grupos e com o aproveitamento do espaço, também ajudou 

no tempo de prática motora, sendo que os exercícios mais analíticos houve menores 

paragens e para os jogos formais de 3x3, conseguiu-se equilibrar melhor as equipas. Os 

alunos além de demonstrarem algum entusiasmo por este modalidade, também 

demonstraram melhorias nos aspetos técnicos, menor nos aspetos táticos. As situações 

de jogo reduzido 3x3, tiveram como objetivo o melhor entendimento do jogo relativamente 

á sequência de toques e ao posicionamento dos jogadores. A nível técnico, conseguiram, 

alguns, melhorar o seu nível no passe em toque de dedos e na recepção em manchete, 

mas mesmo assim continua a ser uma grande lacuna a ser trabalhada continuamente por 

todos, principalmente por aqueles com maiores dificuldades. Ainda assim, de exprimir 

alguma aplicação daqueles que maiores dificuldades a tentarem melhorar os seus 
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desempenhos nos aspetos técnicos, tendo havido, a olhos vistos, melhorias nos alunos 

com dificuldades. 

É sempre importante que cada aluno tenha a perfeita noção das suas dificuldades e das 

suas limitações, sendo da minha responsabilidade demonstrar que eles conseguem 

chegar tão longe como os restantes colegas. 

Assim, consigo preservar a preocupação dos alunos com o seu nível, motivando-os a 

melhorar e torná-los conscientes do que têm de realizar para que possa melhorar o seu 

nível de desempenho. 

 

2.2.2 APTIDÃO FÍSICA 

Quanto à aptidão física, os objetivos foram cumpridos nos planos das aulas, aplicando a 

exercícios da capacidade física programada (força).  

Os trabalho de força foi constantemente reforçado nas aulas, principalmente no inicio das 

aulas, no aquecimento. Como era pretendido, os alunos corresponderam À necessidade 

de se aplicarem na aptidão física, visto que muitos dos seus erros advêm de falta de 

treino de algumas capacidades físicas. Alguns demonstraram mais aplicação, outros nem 

tanto ,vendo o treino destas capacidades como uma habilidade quase impossível de 

realizar. Demonstraram, alguns alunos, que com trabalho e dedicação ao que o professor 

lhes propõe, conseguiram melhorar a sua aptidão física, pedindo muitas vezes a 

aprovação na realização dos exercícios físicos propostos. 

 

2.2.3 CONHECIMENTOS 

Na área dos conhecimentos, os objetivos foram atingidos. Foi realizada nas aulas, breves 

sessões de reflexão sobre os conteúdos abordados, pedindo a participação de todos 

sobre o tema abordado (anatomia do trem inferior). Estas sessões promovem a interação 

entre os alunos e também a troca de conhecimentos sobre os objetivos estipulados. 

Este tipo de abordagem no final da aula é bastante proveitosa porque compromete os 

alunos a estarem concentrados e a fazerem uma reflexão sobre os conteúdos. Para 



Escola EB 2,3 Gaspar Correia 

Plano Anual de Turma 9º3ª 

 

 
 

 
 

325 

melhor compreensão sobre o tema, foram requisitados aos alunos a elaboração de um 

pequeno trabalho sobre o tema referido, no qual a maioria correspondeu. 

 

3 ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Ao nível das estratégias de ensino os objetivos forma bem sucedidos, tendo em conta á 

instrução, onde consegui, após várias tentativas, definir estratégias para puder motivar e 

cativar a atenção dos alunos nos momentos de informação a serem dadas para a 

realização da tarefa. Obtive, através destas estratégias, um maior controlo sobre a turma 

aquando da instrução, fosse ela inicial ou em qualquer outra parte da aula. 

A estratégia de circulação pelo espaço de aula permitiu-me observar e ter um nível de 

controlo da prática adequada e controlando todos os alunos e os seus comportamentos, 

dando feedback à distância para os diferentes grupo, mas que por vezes tornou-se difícil 

devido à grande distância entre o professor e o aluno. Manter esta circulação no futuro 

para que possa ter uma visão geral da aula, vai ajudar-me em muitos aspetos de clima, 

disciplina na aula. 

 

4 FORMAÇÃO DE GRUPOS 

A formação de novos grupos nesta unidade melhorou o comportamento da turma, 

contudo há sempre a necessidade de adaptar de maneira a não prejudicar o processo de 

aprendizagem de todos os alunos, providenciando colaboração entre todos. Esta 

necessária adaptação futura, sendo já previsível de acontecer, deve ao facto de que 

algumas das relações entre alunos não favorecem as melhores atitudes para  o processo 

de ensino-aprendizagem. Consoante as suas atitudes, desempenhos e colaboração entre 

os membros do grupo, serão tomadas medidas de forma a que não seja prejudicada da 

disciplina e o clima de aula. 

5  ESTILOS DE ENSINO 

Os estilos de ensino utilizados foram os que tinha previsto: o estilo de ensino por 

comando e o estilo de ensino por tarefa. O facto de estes serem mais diretivos e 

centrados no professor, melhorou o controlo sobre a turma, no entanto pretendo 
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caminhar para a utilização de estilos de ensino que garantam maior autonomia dos 

alunos nas suas aprendizagens. 

6 AVALIAÇÃO FORMATIVA 

A avaliação formativa decorreu ao longo de todas as aulas e como previsto, nas 

respetivas matérias. A avaliação ao longo das aulas foi realizada, sendo que consegui 

corrigir alguns pormenores que os alunos evidenciavam de menos bom na AI. Desta 

forma consegui os objetivos que pretendia , maioritariamente,  para os alunos, e por 

consequência melhoraram o seu nível através do processo de ensino-aprendizagem. 

Sendo este um dos principais objetivos deste tipo de avaliação penso que no geral os 

objetivos foram cumpridos, restando apenas adaptar o meu planeamento para as 

avaliações a nível da aptidão física. 

7 CALENDARIZAÇÃO IMPLEMENTADA 

Unidade de Ensino 1ª 

Data 27/Out 30/Out 03/Nov 06/Nov 

Aula 19 e 20 21 22 e 23 24 

Espaço G2 Ext. G2 Ext. 

Futebol       Falta 

Andebol         

Basquetebol         

Voleibol         

Ginástica de solo         

Ginástica de aparelhos         

Patinagem         

Lançamento do Peso         

Dança         

Luta Olímpica         

Badminton         

Aptidão Física         

Conhecimentos       
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A calendarização prevista no plano da primeira unidade, foi cumprida rigorosamente 

como planeada. Ter em conta que a falha da iniciação da modalidade de voleibol nesta 

unidade, ao mesmo tempo que o basquetebol, é da inteira responsabilidade do professor 

tendo que ser refletida, havendo maior concentração nos próximos planeamentos para 

que uma matéria não peque por escassa. 

 

8 OBJETIVOS DE INTERVENÇÃO DO PROFESSOR 

Todos os objetivos propostos no plano desta unidade fora cumpridos, umas vezes mais 

numas aulas, menos outras, mas num computo geral consegui atingir todas essas metas 

propostas. 

Com o decorrer das aulas, o tempo potencial de aprendizagem aumentou a olhos vistos, 

sendo que as paragens para tantas instruções ou correções foram diminuindo, 

aumentado a prática e o assemelhar dos alunos das tarefas propostas, para puderem 

errar e aprender com isso. Houve ainda redução de comportamentos de indisciplina e 

fora de tarefa, passando a serem mais pontuais, mas dos quais terá que ser mantida um 

vigilância apertada neste ponto, visto que os alunos não facilitam se lhe for dada um 

pouco de autonomia. Não foi fácil ao principio, mas após algumas autoscopias e dialogo 

com os colegas de estágio e o orientador, consegui, por fim, conceber tarefas mais 

estruturadas com diferentes níveis de execução, adequando ao nível dos alunos. Este é 

um ponto que terá que ser continuamente trabalhado por mim, visto que não domino 

todas as matérias a nível que me deixe à vontade em conceber facilmente exercícios 

para qualquer nível. Por vezes os exercícios planeados, são um pouco confusos, sendo 

que o nível deles é muito abaixo do que se pretende e como pretendo que subam o seu 

nível, tento recuperar as aprendizagens que já têm e ao mesmo tempo incutir novas 

aprendizagens de modo a que sigam um linha de raciocínio prático que os leve a um 

patamar superior. De modo geral, proporcionar tarefas motivadoras paras as suas 

aprendizagens nem sempre é fácil e tem tanta eficácia, mas acho que consegui promover 

a motivação e a energia positiva para que os alunos se concentrassem nas tarefas. 
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9 PERCEÇÕES GERAIS DOS ALUNOS  

Num modo geral os alunos conseguem ter a percepção das suas dificuldades, dos seus 

limites e daquilo que são bem capazes de realizar, dependendo das propostas de 

trabalho em aula.  

Alunos como Alex, Alexandra, Biana e todos os outros mais terem a noção que estão 

abaixo do nível do Diogo Castro na matéria de Basquetebol, visto que o aluno apresenta 

um nível superior à turma e do que se espera de um aluno neste ano de escolaridade. Ao 

invés disso, existem alunos que demonstram uma falha na análise do seu desempenho, 

como o Alex, o Luis, o Miguel, a Sátira, onde apontaram as suas competências positivas 

na modalidade de Basquetebol, quando na verdade não representam a realidade. De 

outra parte, houve alunos que foram muitos generosos quanto à quantificação do seu 

nível, como a aluna Mariana, que apresenta um melhor nível do que aquele que diz ser. 

A turma conseguem demonstrar conhecimento dos alunos mais fortes, dando a conhecer 

através das suas autoavaliações que o grupo mais forte nesta modalidade é constituído 

pelos alunos Diogo, Josué, Samuel e Tiago, sendo que no inverso, apontam como os 

alunos com maior dificuldade, o Luis, a Luana, a Margarida, Alexandra e o Nikhil. 

A turma apresenta um nível do que é esperado no PCEF, Parte Elementar, mas estando 

muito longe alguns alunos ainda deste nível. Parte positiva é que houve uma grande 

esforço e trabalho por parte de quase todos os alunos, tentarem chegar a um nível acima. 

No voleibol os alunos conseguiram equilibrar melhor as suas avaliações, sendo que 

mesmo assim continua haver alunos a se sobrevalorizar quanto aos restantes colegas, 

quando isso na verdade não é real. Alunos como o Miguel, o Alex, a Elena, o Luis, são 

exemplos de alunos que não espelham na sua autoavaliação o que é a realidade. 

Apresentam algumas lacunas em algumas componentes técnico-táticos da modalidade 

de Voleibol, mas autoavaliaram-se como conseguiam realizar sem qualquer restrição. Há 

que tomar atenção a estes casos e chamar atenção aos alunos, que nem sempre o que 

avaliam está correto e que deviam tomar atenção e concentrar quando este tipo de tarefa 

é-lhes indicada a realizar. 

Ainda assim os alunos conseguem ter um nível abaixo do que é esperado no PCEF, e na 

maioria tem a noção disso. Considerando que os alunos da turma apresentam como os 

melhores alunos matéria de Voleibol a Mihaela e o Samuel, sendo este um facto verídico, 
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ainda conseguiram concluir que os alunos mais débeis nesta modalidade são os alunos o 

Luis, Sátira, Guilherme Carvalho e a Luana.  

Assim os alunos, conseguem se aperceber que existe muito trabalho a ser realizado para 

puder subir de patamar e puderem evoluir no futuro, aproveitando todas as orientações e  
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Anexo 15 – Folha de observação e registo inter estagiários  

Professor: Ano/Turma:  Observador:  Data:  Espaço:  

Etapa: 

UE: 

 

F
ic

h
a
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e
 O

b
s
e
rv

a
ç

ã
o

 

Dimensão: Categorias: Avaliação: Notas/Observações 

P
a

rt
e
 I

n
ic

ia
l 

Gestão e 
Organização 

Inicial 

Pontualidade 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

Rápido Início da Actividade 

  

  

  

Local de Reunião  

  

  

  

  

Instrução 
Inicial 

Enquadramento da aula 

  

  

  

 
 

 

 

 

Controlo da Informação transmitida 

  

  

  

Aquecimento 
Duração 

  

  

  

 
 

Adequação à restante aula 

  

  

 
 

Organização e 
Gestão da 

Turma antes 
da prática 

Combinação/Recordação de Sinais 

  

  

   

Constituição de Grupos 

  

  

  

  

Velocidade de Organização da Turma 

  

  

  

Montagem do Material 

  

  

  

Qualidade das 
Prelecções 

Clareza e Simplicidade da Linguagem 

  

  

   

Altura e Tom da Voz 

  

  

  

  

Adequação Terminológica 

  

  

  

Domínio da Matéria 

  

  

  

  

Duração da Prelecção 

  

  

  

  

Controlo da Informação Transmitida 

 
 

Demonstração 

Adequação do Modelo 

  

  

  

   

Posição dos Alunos 

  

  

  

  

Identificação das Componentes Críticas 

  

  

Reforço Positivo ao Modelo 

  

  

  

Controlo da Informação transmitida 

  

  

  

P
a

rt
e
 P

ri
n

c
ip

a
l 

Valor das 
Actividades 
Propostas 

Relação Objetivos/atividades propostas 

  

   

Duração Relativa dos Exercícios 

  

  

  

Duração e Natureza das Pausas 

  

  

  

Controlo da 
Prática 

Visão geral da Classe 

  

  

  

   

Circulação Equilibrada pelo Espaço 

  

  

  

Atenção Constante à Prática 

  

  

  

Interacções positivas 

  

  

  

  

Regulação da 
Disciplina 

Reforço dos Comportamentos Adequados 

  

   

Adequação da Punição à Falta 

  

  

  

Feedback 

Frequência do FB 

  

  

  

   

Especificidade do FB 

  

  

  

  

Relação Aprovativos/Desaprovativos 

  

  

  

Valor ou Adequação aos Erros 

  

  

  

Ciclos de FB 

  

  

  

  

Organização e 
Gestão da 

Turma 
durante a 

prática 

Duração dos Tempos de Organização 

  

  

   

Duração dos Tempos de Transição 

  

  

  

Duração dos Tempos de Espera 

  

  

  

Gestão das transições 
 

P
a

rt
e
 

F
in

a
l 

Informação 
Final 

Adequada à prestação da turma 

  

 

 

Notas: 
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Plano Anual de Turma 

Anexo 16- Plano Anual de Turma 
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1 Introdução 

O plano anual de turma (PAT) é um documento que pretende orientar todo o trabalho a 

ser desenvolvido ao longo do ano letivo, sendo esta a base de todo o processo de ensino 

aprendizagem.  

Este apresenta os resultados que foram obtidos durante o período de avaliação inicial 

sempre em conformidade com os conteúdos definidos no projeto curricular de educação 

física (PCEF) para cada ano de escolaridade. 

O PAT é concebido tendo em conta as detalhes e particularidades da turma que este ano 

me foi atribuída, 9º3ª,  como também os recursos temporais, materiais e espaciais 

disponíveis na escola. Tem como um dos objetivos principais  operacionalizar, selecionar 

e planear, os objetivos, prioridades e metas de todos os alunos, ao longo do ano letivo.  

Este PAT inicia-se com uma caracterização individual da turma, com base nas fichas 

individuais dos alunos, questionário dos conhecimentos e de várias outras informações 

que fui recolhendo durante a etapa de avaliação inicial. 

Posteriormente, serão abordados os temas relacionadas com o planeamento, começando 

por fazer referência aos recursos temporais, espaciais e materiais, quais as matérias 

prioritárias a serem trabalhadas e de que forma que se organizam as etapas e respetivas 

unidades de ensino. Os objetivos gerais e os objetivos específicos são apresentados no 

seguimento. Na área das atividades físicas desportivas os objetivos específicos serão 

estabelecidos consoante os grupos de nível nas diversas matérias da educação física. 

Serão também elaboradas as competências a adquirir no presente ano letivo na área da 

aptidão física e dos conhecimentos, para os diferentes alunos, garantindo uma 

diferenciação do ensino. 

Por ultimo, e não menos importantes, serão abordadas as estratégias de ensino a utilizar, 

assim como, as opções relativas à avaliação, tanto na sua vertente formativa como 

sumativa, sempre finalizando com umas considerações finais. 
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2 Caraterização da turma 

2.1 Constituição da turma 

A  turma do 9ª3ª é constituída por 26 alunos, sendo composta por 16 rapazes e 10 

raparigas. Com uma média de idades de 15 anos, estando as idades compreendidas 

entre os 13 e os 17 anos, o que revela uma turma heterogénea relativamente à faixa 

etária.  

A maior parte dos alunos são oriundos da turma do ano anterior, 8.º3.ª, ao que se 

juntaram cinco alunos, sendo alguns alunos repetentes da mesma escola o Miguel 

Moutinho, do 9º3ª e a Elena Livia, do 9ª1ª. Outros alunos que se juntaram à turma e que 

são repetentes do 9º ano são os casos dos alunos Jorge Whang e Tiago Guerra, sendo o 

primeiro proveniente das Escola Secundária de Paredes, no Porto, pertencendo ao 9ªI, e 

o segundo da Escola Básica Pedro Jacques Magalhães, do Agrupamento de Escolas 

Pedro Jacques Magalhães, em Alverca, da turma 9ºG. Um quinto aluno, o Dragos 

Tescan, foi integrado na turma, sem informação pertinente de que escola provinha e de 

que ano se encontrava anteriormente, segundo as fichas de identificação do aluno que a 

Diretora de Turma disponibilizou para a recolha de informação. Ainda existem dois alunos 

com NEE, com um programa diferenciado, exceptuando às disciplinas de Educação 

Visual e Educação Física onde estão em aula com a restante turma, dos restantes 

colegas que são os alunos Alex Aguiar e o Luis Santana. O aluno Miguel Moutinho tem 

proposta de intervenção como um aluno NEE, com vários apoios e adequações 

curriculares individuais, mas acompanha a restante turma no currículo normal. Já o aluno 

Guilherme Carvalho, apresenta um quadro clinico diferente dos restantes, acompanhando 

naturalmente os restantes colegas no currículo escolar, sendo que este aluno revelou, 

segundo indicações médicas, Síndroma de Perturbação na Atenção, no Controlo Motor e 

na Percepção (DAMP- Deficits in Attention, Motor Control and Perception). Este aluno 

apresenta dificuldades, por vezes físicas, mas é integrado na turma como um outro 

qualquer aluno. No inicio do ano a aluna Tatiana Nunes, pertencia à turma, mas logo na 

primeira semana foi transferida, visto que esta designa-se como uma turma de Português 

Língua Não Materna. 

Notou-se uma boa integração por parte dos alunos que eram externos à turma do ano 

anterior, sendo a maioria dos responsáveis por esta boa integração os alunos desta 

turma. Ainda notou-se mais, a formação de grupos de amizade, maioritariamente nas 
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mulheres, sendo que isso resultasse normalmente em alguns comportamentos 

desviantes e que levasse algumas chamadas de atenção. Um facto presente é que a 

diferença de idades afetou  por vezes na colaboração da execução dos exercícios, mas 

havia entreajuda entre todos. 

Inicialmente, foi necessário recorrer à chamadas de atenção para a recorrente falta de 

pontualidade dos alunos, sendo que sempre marcaram presença, mesmo sendo tardia. 

Após mútuo acordo, foi estipulado um tempo de chegada a aula, como também algumas 

regras de funcionamento de aula. As rotinas foram introduzidas, sendo que denotavam-

se poucas delas durante a aula, mas com o tempo verificou-se que começaram a 

interiorizar a responsabilidade de organização imposta pelo professor. 

Um pormenor bastante interessante é que quase todos alunos da turma mantém-se em 

conjunto nos intervalos das aulas, praticando algumas modalidades como Voleibol, 

Futebol e Basquetebol.  

Na questão da disponibilidade física e motora dos alunos, fui surpreendido com alguns 

dos alunos, sendo que o quadra geral que a turma apresenta é de grande disponibilidade 

física e motora, mesmo com muitas das dificuldades apresentadas em algumas matérias. 

O aluno Alex, mesmo sendo um aluno com NEE, apresenta uma disponibilidade motora 

acima da maioria dos colegas, sendo que o Luis vai mais no sentido inverso, com pouca 

disponibilidade motora, visto que não apresenta motivação em quase todas as tarefas 

que realiza. A informação que disponho para o facto deste aluno não apresentar uma 

motivação para a prática das tarefas, além da preguiça que ostenta, é o facto do fraco 

apoio que dispõe em casa, na relação familiar.  Quanto aos restantes alunos, pude 

verificar que os alunos rapazes como o Josué, Tiago Guerra, Dragos Tescan e o Samuel, 

apresentam um maior disponibilidade motora e física em todas as matérias. Quanto às 

raparigas, pude verificar que a disponibilidade motora e física é baixa, mas mesmo assim 

algumas alunas esforçam-se para a realização das tarefas com sucesso, como a 

Cadijato, Mariana, Mihaela e a Mónica. As alunas menos propensas a este tipo de 

atividade são as alunas Alexandra e Sátira., sendo que a primeira demonstrou muito o 

seu desagrado e descontentamento em realizar as aulas da disciplina de Educação 

Física. 
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2.2 Caraterização individual dos alunos 

Na Tabela 16 faço uma breve caracterização individual dos alunos, focando algumas 

particularidades consideradas pertinentes (como problemas de saúde, por exemplo) e 

feita uma descrição do seu empenho nas aulas, comportamento e nível de prática 

apresentada. A idade apresentada, é a que o aluno tinha até dia 15 de Setembro de 

2014, data de inicio do ano lectivo, onde, curiosamente, o aluno Dragos fez anos, assim 

contabilizando a idade. 

 

Nº Nome Idade Caracterização 

1 Alex Aguiar 

 

17 Aluno com NEE e apoio individualizado em várias disciplinas. 

Muito apto na sua disponibilidade motora e física. Muito 

conversador, principalmente se estiver acompanhado da 

colega. Exibe várias vezes comportamentos de desvio e fora 

de tarefa. 

2 Alexandra 

 

17 Aluna pouco empenhada nas tarefas, mostrando o seu 

descontentamento em realizar as tarefas propostas. Muito 

conversadora, se estiver acompanhada da Biana e da Sátira, 

como por vezes pelo aluno Alex. Apresenta um nível baixo a 

nível motor e com muitas dificuldades, principalmente na área 

dos jogos desportivos coletivos. 

3 Beniamin 

Tott 

 

14 Aluno com bom comportamento, cumpre sempre as tarefas 

pedidas. Distrai-se  com alguma facilidade e por vezes não 

compreende as tarefas propostas. Fisicamente não é dotado, 

mas realiza sempre as tarefas propostas. Tem preferência a 

trabalhar com o Nikhill e o Rodrigo. 

4 Biana Silva 

 

14 Aluna empenhada na aprendizagem e nas tarefas da aula, 

mas demasiado comunicativa, prejudicando por vezes as 

atividade da aula. O seu comportamento é positivo, 

demonstrando iguais dificuldades nos jogos desportivos 

coletivos à aluna Alexandra. Apresenta boa disponibilidade 
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motora. 

5 Bruno 

Coutinho 

 

14 Aluno com asma. Sempre assíduo e muito aplicado nas 

tarefas da aula, sendo muitas vezes o aluno exemplo para o 

professor. É muito positiva a sua disponibilidade motora e na 

execução das tarefas em qualquer modalidade. Procura 

sempre feedbacks da minha parte. 

6 Cadijato 

Djalo 

 

17 É uma aluna muito empenhada nas tarefas da aula, tentando 

chamar sempre atenção do professor sobre duvidas que 

tenha sobre qualquer proposta de trabalho. Tem algumas 

dificuldades a nível motor, mas apresenta uma 

disponibilidade física acima de todas as raparigas da turma. 

Tem um bom comportamento sendo um ponto negativo a sua 

reação mais impetuosa em algumas das ações dos seus 

colegas. 

7 Diogo 

Castro 

 

16 Aluno que muitas vezes apresenta pouca disponibilidade para 

as tarefas apresentadas em aula. Um comportamento mais 

fora da tarefa e de indisciplina do que um comportamento 

apropriado a ter em aula. Consegue adaptar-se a quase 

todas as matérias, sendo o seu maior problema a ginástica 

de solo. É, na maioria das vezes, o elemento principal de 

distração dos colegas. Apresenta excelente qualidade técnica 

e tática na matéria de Basquetebol. 

8 Elena Livia 16 Aluna nova na turma e repetente. Apresentou-se como umas 

das alunas mais queixosas sobre as tarefas a realizar, mas 

com o tempo melhorou, após algumas chamadas de atenção, 

passou a realizar mais a prática do que a discutir com o 

professor o seu lugar na aula. Tem algumas dificuldades 

motoras, mas com boa capacidade física e de aprendizagem 

9 Guilherme 

Carvalho 

13 Aluno síndrome de DAMP. Distrai-se facilmente, pouco 

concentrado nas tarefas que realiza, mas que tenta 

acompanhar os colegas nas tarefas. Vivem muito no seu 
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 mundo infantil, por vezes com alguns brincadeiras solitárias, 

que ele próprio nem se apercebe que está realizando. Fraco 

a nível das capacidades coordenativas e condicionais. 

Apresenta uma condição física frágil. 

10 Guilherme 

Soares 

14 Aluno comunicativo, no sentido negativo, queixando-se de 

tudo e realizando perguntas desnecessárias, repetitivas e 

fora de contexto. Tem preferência a trabalhar sempre com a 

Margarida, Cadijato e a Biana. Aluno fraco em termos 

motores, com empenhamento nas suas matéria favoritas. 

Fora isso, mostra alguns descontentamento por muitas 

tarefas a realizar em aula. 

11 Jorge Zhou 16 Aluno novo na escola e na turma e repetente. Uma 

assiduidade muito baixa como também um pontualidade 

muito fraca., faltando muitas vezes às aulas. Apresenta uma 

condição física baixa, mas com muita disponibilidade para 

realizar as tarefas. Empenhado nas tarefas propostas e com 

um bom comportamento. 

12 Josué 16 Aluno extrovertido, muito comunicativo e que gosta muitas 

vezes de ser o “engraçado”, fazendo os restantes colegas 

rirem-se. É dos melhores alunos a apresentar qualidade 

motora em todas as matérias, com alguns disponibilidade 

física, cansando-se facilmente. Mantém um percurso de 

comportamentos fora da tarefa, não realizando por vezes o 

que é proposto, buscando sempre motivação extra para as 

tarefas. 

13 Luana 

Araújo 

14 Aluna com excesso de peso, no qual dificulta a sua prestação 

física nas matérias que necessitam de maior disponibilidade 

motora. Apresenta, maioritariamente um nível não introdutório 

ou parte introdutório em todas as matérias. Gosta aluna de 

EF, é empenhada e esforçada e tem sempre um bom 

comportamento. 
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14 Luís 

Santana 

 

16 Aluno com NEE e apoio individualizado. Ostenta muito pouca 

vontade em realizar atividade física, sempre usando a sua 

“dor habitual de costas”. Em termos motores é um 

descoordenado e tem padrões motores incorretos. Apresenta 

uma capacidade física acima da maioria dos alunos, mesmo 

com o excesso de peso .muito observador e pouco prático, 

mostrando sempre envolvência na prática quando o professor 

chama atenção. Não é de muitas palavras, pouco pontual e 

pouco assíduo, tendo o Alex como sua referência.  

15 Margarida 

 

13 A nível motor apresenta boas capacidades, principalmente na 

ginástica. Tem algumas dificuldades na área dos JDC. É 

empenhada e sempre com uma atitude de colaboração, tanto 

com o professor como com os colegas. Têm um 

comportamento bem adequado ao que se pretende de uma 

aluno, sendo muitas vezes a aluna exemplo nas matérias do 

domínio da ginástica. 

16 Mariana  

 

14 É uma aluna empenhada nas tarefas, mas com algumas 

dificuldades a nível motor. Apresenta um comportamento por 

vezes de indisciplina, demasiado comunicativa com os 

colegas e muito expressiva. Gosta de negociar os termos da 

realização das tarefas com o professor, tentando obter um 

resultado final a seu favor. 

17 Miguel 

Moutinho 

 

16 Aluno com apoios e adequações individuais no currículo 

escolar. Apresenta alguma disponibilidade motora, mostrando 

fragilidade a nível físico. Muito comunicativo, por vezes em 

demasia, distraindo-se constantemente nas aulas, tendo 

como seu colega de eleição para a realização das tarefas o 

Sandeep. 

18 Mihaela 

Ciobanu 

14 Aluna que apresenta algumas dificuldades em algumas 

matérias, mas que mostra algum empenho, essencialmente 

em Voleibol. Pormenor interessante é tentar sempre não 
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 chegar atrasada, não faltando a nenhuma aula. A nível motor 

disponibiliza-se para todas as tarefas com empenho, tendo 

algumas falhas nas capacidades físicas, como a força. 

19 Mónica 

Veteriano 

 

15 Aluna que apresenta um quadro clinico estável mas com uma 

atenção especial, a nível respiratório, visto que sofre de asma 

e é portadora de um inalador. Tem um comportamento dentro 

do que é espectável, e a nível motor consegue ser das 

melhores alunas da turma. Passa despercebida, e todos os  

alunos gostam de trabalhar com ela. Tem formado muitas 

vezes par com a Luana ou com a Mihaela. 

20 Nikhil 

Tulcidas 

 

14 Aluno exemplo de bom comportamento, cumprindo sempre 

as tarefas solicitadas. Frágil fisicamente, com bom nível 

motor em quase todas as matérias.. Tem preferência a 

trabalhar sempre com o Beniamin,  Josué e Mónica. 

21 Rodrigo 

Guerreiro 

 

15 Aluno sempre muito reservado, passa por vezes 

despercebido nas aulas. Boa qualidade motora e física para a 

prática da atividade física desportiva., demonstrando um nível 

motor acima do nível geral da turma, ficando muito perto dos 

melhores da turma. Tem preferência em trabalhar com o 

Samuel, Tiago e Josué. 

22 Samuel 

Cerqueira 

 

14 Apresenta um excelente nível motor, como também físico, 

com um nível acima da turma, ao nível dos melhores alunos. 

Com um comportamento aceitável, tentando por vezes impor 

a sua opinião, que por vezes torna-se descabida. Respeita 

sempre os colegas e o professor. Preferencialmente, gosta 

trabalhar com o Rodrigo e o Joshua. 

23 Sandeep 

Singh 

 

16 Aluno com dificuldades de percepção do português, mas 

sempre muito distraído. Apresenta-se muitas vezes 

desconcentrada devido à constante conversa com alguns 

colegas Ao nível da prática motora é um aluno desenvolvido 

e que não apresenta muitas dificuldades. É um aluno com um 
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bom comportamento e sempre disposto a colaborar. 

24 Sátira 

Rodrigues 

 

15 Aluna impulsiva, levando o confronto com o professor além 

daquilo que é o limite. Por vezes, faz o mesmo com os 

restantes colegas. Muitas vezes o seu comportamento é 

desadequado e com muita indisciplina. Tem alguma 

disponibilidade motora e físicos prática da atividade física , 

mas deixa-se de empenhar na tarefa quando não é do seu 

agrado. 

26 Tiago 

Guerra 

 

16 Aluno com uma disponibilidade motora excelente, e com 

grande capacidade física para a pratica de atividade física. 

Arriscando a dizer que apresenta os melhores valores para 

ser o melhor aluno da turma, ainda carece de alguma 

empenhamento em algumas tarefas que não é do seu 

agrado. Com um bom comportamento, pode melhorar se não 

conversar tanto e aplicar-se mais. 

27 Dragos 

Tescan 

 

15 Tal e qual como o Tiago, apresente excelentes qualidades 

motoras e físicas para realizar as tarefas propostas em aula. 

A sua indisciplina é a pior qualidade que demonstra quando 

chamado atenção ou noutra situação. Tem uma 

personalidade forte e que embate com muitos colegas, 

querendo sempre impor a sua vontade. Um comportamento 

aceitável, mas que precisa de melhorias. 

Tabela 32-  Caraterização da Turma 

 

2.3 Preferências da turma  

Abaixo na , fica uma análise das preferências dos alunos da turma do 9º3ª, no qual é 

demonstradas as suas disciplinas favoritas, o seu gosto pela EF, as 

matérias/modalidades favoritas,  como também as atividades extracurriculares que 

praticam além das aulas e a sua situação socioeconómicas, através da atribuição do 

nível da ação social educativa. 



Escola EB 2,3 Gaspar Correia 

Plano Anual de Turma 9º3ª 

 

 
 

 
 

10 

9º3ª Disciplinas 
Favoritas 

Gostas 
de EF? 

Matérias/ Modalidades 
Atividades 
Extra. 

A.S.E 

Nº Nome Mais gosta Menos gosta   

1 Alex EF Sim Futebol Ginástica - A 

2 Alexandra EV Não Patinagen Voleibol e Futebol - - 

3 Beniamin ING Sim Fuebol Ginástica - A 

4 Biana MAT Sim Patinagem - - B 

5 Bruno EF, CN Sim Ginástica Futebol e 
Basquetebol 

Natação - 

6 Cadijato PORT Sim Futebol Ginástica EF - 

7 Diogo 
Castro 

EF Sim Basquetebol Ginástica Basquetebol - 

8 Elena Livia EF, EV Sim Futebol e 
Voleibol 

Ginástica - - 

9 Guilherme 
Carvalho 

CN, EV Sim Ginástica Futebol e 
Basquetebol 

- - 

10 Guilherme 
Soares 

MAT, HIST, 
CN 

Mais ou 
menos 

Patinagem, 
Badminton 

Futebol Piscina, 
ATL 

- 

11 Jorge Zhou MAT Sim Basquetebol Atletismo -  

12 Josué HIST Sim Futsal Basquetebol - - 

13 Luana EV Sim Basquetebol Futebol - - 

14 Luís - Sim Futebol Ginástica - - 

15 Margarida CN Sim Ginástica Futebol Ginástica 
(DE) 

B 

16 Mariana MAT, EF, 
HIST, CN 

Sim Basquetebol Ginástica,  - - 

17 Miguel 
Moutinho 

EF Sim Futebol e 
Basebol 

Ginástica Natação - 

18 Mihaela EF, CN ,EV Sim Voleibol e 
Patinagem 

Ginástica - - 

19 Mónica CN Sim Basquetebol, 
Futebol, 
Voleibol e 
Badminton 

Atletismo e 
Patinagem 

- - 

20 Nikhil ING Sim Badminton, 
Futebol, 
Basquetebol e 
Voleibol 

Ginástica - - 

21 Rodrigo FQ Sim Ginástica de 
Aparelhos 

Dança - - 

22 Samuel EF, HIST, 
EV 

Sim Futebol, 
Andebol 

Ginástica Voleibol - 

23 Sandeep ING Sim Futebol - - - 

24 Sátira EF, MAT Sim Patinagem, 
Andebol 

Futebol e Voleibol Natação A 

26 Tiago G. EF Sim Futebol Badminton Futsal - 

27 Dragos T. MAT, EF Sim Futebol Ginastica Futebol - 

Tabela 33- Preferências da Turma 
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A análise realizada à Tabela 33, podemos verificar que a disciplina de EF é a preferida 

dos alunos, onde de seguida vem a disciplina de Matemática, surpreendentemente, tendo 

ainda como preferências a disciplina de Ciências Naturais e História. Numa grande 

maioria, excetuando o caso dos alunos Alexandra e Guilherme Soares, apresentam uma 

menor preferência pela disciplina de EF. 

Quanto às matérias/modalidades, existe uma clara preferência por Futebol, sendo as 

outras preferidas o Basquetebol e Voleibol. No sentido inverso, com menos “gosto”, os 

alunos menos preferem a Ginástica, o Futebol e o Basquetebol, isto é de certa forma 

surpreendente. Isto demonstra ainda mais que os alunos da turma são heterogéneos no 

aso a nível físico e motor como também nas suas preferências. 

Nas suas atividades extracurriculares, podemos verificar que a natação é a atividade 

mais praticada e preferida pelos alunos, tendo em conta que é uma atividade muito 

libertadora e com um grande poder recreativo. Ainda de demonstrar, que mais de 50% da 

turma (16 alunos), não pratica qualquer tipo de atividade física nas horas vagas. Nota-se 

que é uma turma de poucas carências sociais, visto que nem todos apresentação nível 

de ação social educativa. 

3 Recursos disponíveis 

3.1 Recursos temporais 

A turma do 9º3ª tem dois blocos de aulas de EF, duas vezes por semana, sendo o bloco 

de 90 minutos à 2ª feira, das 15h35 às 17h05, e o segundo bloco, de 45 minutos à 5ª 

feira, das 14h35 às 15h20. Conforme o calendário letivo para 2014/2015 apresenta, as 

aulas iniciaram dia 15 de Setembro e terminarão dia 05 de Junho.  

 

3.2 Recursos espaciais 

3.2.1 Valência das instalações 

Em relação aos recursos espaciais disponíveis, a escola possui 3 espaços. Um pavilhão 

que se subdivide em três espaços (G1, G2 e G3, sendo que o G3 só passa a existir em 

caso de chuva, e sempre que existirem três turmas com aulas de EF, o pavilhão é 

dividido em três espaços idênticos e cada turma terá acesso a um terço do pavilhão), e 
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um amplo espaço exterior, como está descrito no PCEF. A rotação das turmas pelos 

espaços vem definida no “Roulement”, sendo que cada turma mantém o mesmo espaço 

durante duas semanas.  

O planeamento anual terá de ter em consideração a polivalência destes espaços, ou seja, 

quais as matérias que podem ser trabalhadas em cada uma das instalações. 

Sendo assim faço uma breve descrição da polivalência dos espaços atendendo às 

matérias que podem ser lecionadas que apresento na Tabela 34: 

Espaço Polivalência 

G1 

Jogos Desportivos Coletivos /situação de jogo reduzido), Ginástica, 

Atletismo (Salto em Altura, Salto em Comprimento), Badmínton, 

Patinagem, Condição/Aptidão Física, Luta, Danças Sociais, Aeróbica. 

G2 
JDC, Atletismo, Badminton, Patinagem, Condição/Aptidão Física, Danças 

Sociais, Aeróbica, Orientação. 

Exterior 
JDC, Atletismo (excepto Salto em Altura e Salto em Comprimento), 

Condição/Aptidão Física, Orientação. 

Tabela 34- Polivalência dos espaços 

Para as aulas das segunda feira , existe a disponibilidade de ocupar a totalidade do 

pavilhão, ocorrendo que sou o único professor a lecionar aquela hora. Apesar do 

planeamento contemplar esta questão, poderá haver a necessidade de adaptação do 

plano de aula, para o caso de surgir possíveis atividades no pavilhão em simultâneo com 

a minha aula.  

 

3.2.2 Plano de rotações de espaços – Roulement 

A rotação de espaço é realizada a cada duas semanas consecutivas, sendo que a turmas 

passam ao espaço seguinte após estarem em atividade nesse mesmo espaço. Este 

deve-se ao facto de todas as turma experienciar as valências dos espaços, de modo a 

que o seu tempo de potencial de aprendizagem seja diversificado, proporcionando uma 

aprendizagem inclusiva e diferenciada. 
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Todas as turmas passam por estas três rotações e o 9º3ª não é diferente, iniciando as 

suas aulas, no bloco de 90 minutos nos espaço G2 e no bloco de 45 minutos no espaço 

exterior. Assim fica o plano de rotações da seguinte maneira: 

Rotação A- Segunda-Feira- Espaço G2 ; Quinta-Feira- Espaço Ext. 

Rotação B- Segunda-Feira- Espaço Ext. ; Quinta-Feira- Espaço G1 

Rotação C- Segunda-Feira- Espaço G1 ; Quinta-Feira- Espaço G2 

A Tabela 35 apresenta o número de aulas previstas em cada período e a sua distribuição 

ao longo do ano letivo. 

Períodos 1º Período 2º Período 3º período 

Total 

Duração 
 (16 de Setembro – 

17 de Dezembro) 

 (05 de Janeiro – 

20 de Março) 

 (07 de Abril – 

05 de Junho) 

Semanas 13 11 9 33 

Nº Total de aulas 

previstas  
25 20 17 62 

Aulas 

por 

espaço 

G1 8 8 6 22 

G2 8 7 3 18 

Ext. 9 5 7 21 

Tabela 35- Recursos temporais 

 

4 Planeamento anual 

4.1 Decisões curriculares 

O departamento de EF, no Projeto Curricular de Educação Física (2011/2015), descreveu 

qual seriam as matérias a serem abordadas na disciplina de EF para o 9º ano de 

escolaridade, sendo ainda contempladas matérias nucleares definidas nos PNEF, como 

também cada professor deverá selecionar as matérias alternativas que intenta executar e 

orientar na sua turma, tendo sempre por base a promoção de um desenvolvimento 

eclético e multilateral dos alunos, tendo em conta as três grandes áreas de extensão da 
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Educação Física: A – Atividades Físicas Desportivas, B – Aptidão física e C – 

Conhecimentos. 

4.1.1 Atividades físicas desportivas – Matérias 

As matérias nucleares a serem lecionadas e orientadas pelo professor neste ano letivo, 

no 9º ano de escolaridade são: 

Atividades Físicas e Desportivas 

 Jogos Desportivos Coletivos: Andebol, Basquetebol, Voleibol e Futebol 

 Ginástica: Ginástica de Solo e Ginástica de Aparelhos 

 Atletismo: Corrida de Velocidade, Corrida de Estafetas, Corrida de Barreiras, Salto 

em Comprimento; Salto em Altura, Lançamento do Peso e Triplo Salto 

 Raquetas: Badmínton 

 Desportos de combate: Luta 

 Patinagem 

Atividades Rítmicas Expressivas 

 Dança: Rumba quadrada, Sariquité 

Quanto às Matérias Alternativas a serem abordadas neste ano letivo são: 

Atividades Físicas e Desportivas 

 Ginástica: Ginástica Acrobática  

 

Na globalidade, as matérias nucleares acima descritas, todos alunos tiveram contato com 

elas na etapa de AI, tirando os casos de dança, desportos de combate, corridas de 

velocidade, estafetas e barreiras, como o salto triplo e em altura, pois no PAI, não 

abordava a sua avaliação. Desta maneira, pode-se dizer que nas próximas etapas, os 

alunos vão ter a oportunidade de se integrar em tarefas propostas pelo professor nas 

diversas matérias nucleares como também alternativas. 
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4.1.2 Aptidão física 

Na área da aptidão física a turma vai se concentrar em trabalhar em torno do 

aperfeiçoamento da condição física, através do treino constante das capacidades físicas 

condicionais, sendo que este tipo trabalho vai ter uma presença assídua em todos os 

planos de aula. Para avaliação desta área, será tido em conta os já conhecidos testes do 

Fitnessgram: 

 Aptidão Aeróbia- Vaivém; 

 Aptidão Muscular: 

 Força Média- Abdominais; 

 Força Superior- Extensão de braços; 

 Flexibilidade de Ombros- Alcance de mãos; 

 Flexibilidade de Pernas- Senta e alcança; 

 Flexibilidade Média- Extensão do tronco; 

A interpretação do empenho de cada aluno terá como suporte os valores pré-

estabelecidos, para cada idade e género, demonstrando se estão Aptos ou não, dentro 

ou fora Zona Saudável de Aptidão Física para o 9º ano de escolaridade. Os testes a 

definirem e determinarem a classificação final de cada aluno, (classificação – Apto/Não 

Apto) são:  

 Teste de resistência aeróbia; 

 Força abdominal ; 

 Outro dos restantes testes (força superior ou flexibilidade) 

Está esclarecido no PCEF que cada professor deverá aplicar, no mínimo, 2 vezes a 

bateria de testes ao longo do ano letivo sendo que uma dessas aplicações deverá estar 

planeada no 1º período. 

4.1.3 Conhecimentos 

Na área dos conhecimentos os alunos devem saber aplicar teoria, a ser dada pelo 

professor em todas as aulas, através das relações entre a aptidão física e a saúde, tendo 
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em conta os estilos de vida saudável. Devem revelar positivamente conhecimentos sobre 

os seguintes assuntos: 

 Desenvolvimento das capacidades motoras;  

 Composição corporal (Índice de Massa Corporal - IMC);  

 Alimentação;  

 Repouso;  

 Higiene; 

 Afetividade; 

 Qualidade do meio ambiente. 

Ainda ter em conta, e com um outro tipo de dimensão, o sociocultural para com o 

desporto e a atividade física, sabendo reconhecer fenómenos associados a limitações da 

prática desportiva e de atividade física, revelando conhecimentos através das relações 

entre a evolução das sociedades e o desporto, tais como: 

 Sedentarismo e evolução tecnológica; 

 Poluição; 

 Urbanismo; 

 Industrialização 

4.2 Resultados da avaliação inicial 

4.2.1 Diagnóstico e Prognóstico 

Neste ponto, será referidas avaliações realizadas ao longo da 1ª Etapa, AI,  onde todos 

os alunos da turma do 9ª3,  de forma a verificar o nível geral da turma e individual de 

cada aluno, diagnosticando conforme o seu desempenho para que seguidamente fosse 

exequível esboçar um “caminho” a cada aluno, através de um prognóstico, consoante o 

que cada um demonstrou. Assim, poderá se adaptar e projetar objetivos e situações de 

aprendizagem no desenvolvimento de cada aluno, tendo sempre como prioridade a 

inclusão e diferenciação do ensino. 
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Conforme está no PAT, os alunos dispuseram de uma avaliação condigna e assertiva de 

acordo com os pressupostos do mesmo, sendo que em algumas situações realizei 

alterações, mas nada que alterasse o fundamento proposto neste documento. 

As três áreas de extensão da EF que todos os alunos tiveram o direito a um avaliação 

são as áreas da Atividades Físicas Desportivas, Aptidão Física e Conhecimentos. 
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Atividades físicas desportivas 

9º3ª Jogos Desportivos Coletivos Ginástica Atletismo Raquetas 

Patinagem  

Nº Nome 

Andebol Basquetebol Futebol Voleibol 
G. 
Aparelhos 

G. Solo 
Salto em 
Cumprimento 

Lançamento 
do Peso 

Badminton 

D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P 

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

2 Alexandra PI I I PE PI I PI I I PE PI I I I I E PI I I PE 

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

4 Biana PI I I PE PI I PI I I PE PI I NI I NI I NI 0 NI 0 

5 Bruno PE E E PA PE E I PE PE E I PE PI PA PI I PI I NI PI 

6 Cadijato I PE I PE PE E PI I PE E I PE PI PA PI I PI I I PE 

7 Diogo C. I PE E A PI I PI I PE E NI PI NI PA NI I PE E PI I 

8 Elena PI I I PE PI I PI I I PE PE E PI PA PI I I PE PI I 

9 Guilherme C. PI I I PE PI I PI I I PE PI I NI PE NI I I PE NI PI 

10 Guilherme S. PI I PE E NI PI PI I I PE PI I PI PE PI I I PE E PA 

11 Jorge I PE E PA PE E I PE PE E NI I PI PA PI I I PE I PE 

12 Josué PE E E PA E A I PE PE E PI I PI PA PI I PE E PE E 

13 Luana PI I PI I PI I PI I PI I NI PI PI PI PI I PI I NI PI 

14 Luís PI I PI I PI I PI I PI I NI PI NI PI NI I PI I NI PI 

15 Margarida PI I PE E I PE I PE E A E A NI I NI I PI I I PE 

16 Mariana PI I E PA I PE I PE PE E PI I PI E PI I PI I NI PI 

17 Miguel I PE PE E I PE PI I I PE I PE I PE I E I PE NI PI 

18 Mihaela PI I PE E I PE E A I PE PI I PI I PI I PI I E PA 

19 Mónica I PE E PA PE E PE E I PE I PE PI PE PI I I PE NI PI 

20 Nikhil PE E PE E PE E I PE E PA PE E I A I E I PE PE E 

21 Rodrigo E PA PE E PE E I PE PE E PE E NI PA NI I PI I PI I 

22 Samuel E PA E PA E PA I PE E PA PI I PI E PI I E PA I PE 

23 Sandeep PE E PE E PE E PE E PE E I PE NI PA NI I PE E NI PI 

24 Sátira PI I PI I PI I PI I PE E PE E NI PA NI I I PE I PE 

26 Tiago E PA E PA E A E PA PE E NI 0 I PA I E PE E PI I 

27 Dragos E PA PE E E A I PE I E PE E NI E NI I PE E PE E 

Nivel Proposto para o 9º Ano 
no PCEF 

E PE PE PA E E E E E E 
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Nível geral  da turma do 9º3 I PE I I PE I I PI I I 

Nª de Alunos no nível 
proposto para final do 9º ano 
no PCEF 

4 9 7 0 3 2 0 0 1 2 

Nº de Alunos Abaixo do nível 
proposto para final do 9º ano -
PCEF 

22 17 19 26 23 24 26 26 25 24 

Tabela 36- Resultados da AI 
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Na Tabela 36, pode verificar o realidade do nível da turma em todas as matérias da AI da 

área de Atividades Físicas e Desportivas. considerei os níveis propostos no PCEF para o 

9º ano, o nível atual da turma,  o número de alunos que se encontram no nível proposto 

para o final do 9º ano e quantos estão abaixo desse nível, de maneira a ter uma 

percepção sobre o que deve ser tido mais em conta para trabalhar nas aulas de modo a 

melhorar e atingir os níveis adequados, perante o que é proposto pelo DEF no PCEF. 

Verifica-se que a turma apresenta um nível mais aproximado do que é esperado, 

comparativamente ao que o PCEF pretende para os alunos do 9º ano,  nas matérias  de 

basquetebol e ginástica de aparelhos, denotando que alcançaram os níveis com o que se 

espera no final do 8º ano. Contudo, na grande maioria das matérias, notou-se que estão 

longe do que é espectável no final do 9º ano, todavia o prognóstico de grande parte da 

turma vai proporcionar um elevação de nível, onde alguns conseguirão chegar ao que se 

espera e até a acima do nível que se pretende do seu desempenho. Mesmo com a 

distância apresentada para o nível esperado, é de dar conhecimento que a turma 

apresenta, em quase todas as matérias, um nível mais próximo do que é esperado no 8º 

ano. Contudo como é lógico os alunos encontram-se numa fase inicial logo, existe uma 

distância  dos  níveis estipulados para o presente ano lectivo, mas com o resultado de 

trabalho  e dedicação do professor e empenhamento por parte dos alunos não se consiga 

elevar o seu nível de prática. que logicamente será diferente no final do 9º ano.  

Aquando da minha observação para a avaliação dos alunos nas devidas matérias, tive 

sempre em consideração os níveis propostos no PCEF, sendo que para aqueles que não 

cumprissem nenhum dos critérios do nível introdutório que considerei o nível de 

especificação de Não Introdutório (NI), não sendo este um nível considerado nem no 

PCEF nem no PNEF, mas é uma maneira de avaliar aqueles que não cumprem as 

propostas do nível mais básico. Ainda para este nível, considerei aqueles que não 

realizaram a AI, devido a circunstâncias fora do alcance do professor, visto que não podia 

atribuir um nível só pelo desempenho em outras matérias e igualar o mesmo nível 

naquelas que não realizaram avaliação. Quanto aos restantes níveis, e como está 

descrito no PCEF, os alunos que que cumprissem um ou metade dos critérios do nível 

Introdutório, eram considerados Parte Introdutório (PI), para os que cumprissem na 

íntegra todos os critérios específicos do nível I, eram considerados Introdutório (I).  Os  

alunos que cumprissem um ou metade dos critérios para o nível Elementar (E) eram 

considerados de nível Parte Elementar (PE), sendo que os que cumprissem a totalidade 

dos critérios eram considerado Elementar (E). Não havendo especificações no PAI para 
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os alunos que cumprissem as especificações além do nível Elementar, como o Parte 

Avançado e Avançado, passavam a ter um prognostico num dos níveis anteriormente 

referidos, consoante o entendimento e da perspetiva do professor.  

Todos os alunos diagnosticados com um certo nível, foram todos prognosticados com o 

nível seguinte, incluindo aqueles que ostentam um nível NI têm como prognóstico nível PI 

e não I, salvo raras exceções, onde a facilidade de aprendizagem do aluno e da própria 

matéria assim o indique, pois foi considerado, que todos os alunos são diferentes, tanto 

na sua aprendizagem como na execução das tarefas, tendo o professor perspetivado o 

seu prognostico consoante o que foi observado a nível de desempenho, podendo ir além 

do que se prevê que o aluno atinja.  e aquilo que   que no 9º ano não deve ser espectável 

que um aluno alcance . 

Estarão harmonizadas os contextos de ensino-aprendizagem para que todos os alunos, 

consoante o seu nível, sendo que tendencialmente serão apresentadas propostas com 

alguma exigência e com muito tempo potencial de aprendizagem de forma a que os 

alunos se empenhem a melhorar o seu nível.  

Será sempre tido em consideração a alteração de qualquer prognósticos visto que a 

aprendizagem e o progresso de cada aluno não é linear,  podendo muito bem dar um 

“salto” no seu nível de aprendizagem, para melhor ou para pior dependendo da situação 

de cada aluno, sendo todos diferentes no seu ritmos de aprendizagem como já foi 

referido anteriormente. Será também tido em conta os alunos que mantêm o seu nível, 

logo isto quer dizer que não atingiram os objetivos que lhe foram propostos e tendo 

estagnado na sua evolução. 
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Aptidão física 

Nº Nome 
Idade 
(anos) 

Altura 
(cm) 

Peso 
(Kg) 

IMC 
Aptidão 
Aeróbia 
(vaivém 
20m) 

Classificação 

Força Flexibilidade 

Superior Média 
Ombro 

Senta e 
Alcança Tronco 

Valor Classificação Dir. Esq. Dir. Esq. 

1 Alex 16 1,64 60 22 ZSAF 82 ZSAF  20 66 N N 42 46 10 

2 Alexandra 17 1,64 69,9 26  ZSAF 36 FZSAF  1 18 S S 17 28 35 

3 Beniamin 14 1,74 52 17  Ab. ZSAF 44 ZSAF  14 80 S S 30 35 20 

4 Biana 14 1,6 57,4 22 ZSAF 20 FZSAF  6 24 S S 34 33 13 

5 Bruno 14 1,71 43,5 15 Ab. ZSAF  57 ZSAF  6 32 S N 25 30 15 

6 Cadjato 17 1,56 53,5 22 ZSAF 31 FZSAF  19 70 S S 53 47 15 

7 
Diogo 
Castro 

16 1,8 77,5 24 ZSAF 51 FZSAF  3 15 S S 31 34 28 

8 
Elena 
Livia 

16 1,61 54,6 21 ZSAF 39 ZSAF  10 30 S S 28 25 25 

9 
Guilherme 
Carvalho 

13 1,63 43,2 16 Ab. ZSAF 42 ZSAF  18 21 S S 27 29 18 

10 
Guilerme 
Soares 

14 1,61 51,8 20 ZSAF 41 ZSAF  20 45 S S 27 31 23 

11 
Jorge 
Zhou 

16 1,56 66,3 27 Ac. ZSAF  21 FZSAF  25 41 N N 42 39 23 

12 Josué 16 1,61 57,7 22 ZSAF 53 FZSAF  8 80 S S 33 33 25 

13 Luana 14 1,66 97,7 35 Ac. ZSAF  12 FZSAF  2 12 S S 29 34 20 

14 
Luis Filipe 
Santana 

16 1,74 89,9 30 Ac. ZSAF  12 FZSAF  7 20 S S 49 34 16 

15 Margarida 13 1,53 39,8 17 Ab. ZSAF   34 ZSAF  10 42 S S 50 48 15 

16 Mariana 14 1,58 54,2 22 ZSAF 36 ZSAF  15 47 S S 45 45 26 

17 
Miguel 
Moutinho 

16 1,68 52,1 18 ZSAF 71 ZSAF  12 
32 

S S 38 34 28 

18 Mihaela 14 1,63 62,1 23 ZSAF 24 ZSAF  5 13 S S 41 43 45 

19 Mónica 15 1,55 50,1 21 ZSAF 16 (*) FZSAF  16 80 N S 34 33 21 

20 Nikhil 14 1,58 41,2 17 Ab. ZSAF  33 FZSAF  11 70 S S 27 31 17 

21 Rodrigo 15 1,71 54,1 19  ZSAF 47 FZSAF  25 80 S S 28 26 43 
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22 Samuel 14 1,69 60,1 21  ZSAF 93 ZSAF  20 80 S S 26 23 26 

23 Sandeep 16 1,72 61,8 21  ZSAF 84 ZSAF  21 80 S S 39 46 28 

24 Sátira 15 1,49 46,4 21  ZSAF 27 ZSAF  2 11 S S 46 44 11 

26 
Tiago 
Guerra 

16 1,65 53,5 20 ZSAF 89 ZSAF  17 
62 

S S 32 32 23 

27 
Dragos 
Tescan 

15 1,65 49 18  ZSAF 96 ZSAF  14 
80 

S S 26 33 22 

Observações: *A aluna Mónica só realizou aquele número de percursos devido ao facto de ter um quadro clinico de Asma (crónico). 
Ac. ZSAF   - Acima da zona Saudável de Aptidão Física (Excesso de peso) ; 
ZSAF - Zona saudável de Aptidão Física; 
Ab. ZSAF- Abaixo da Zona saudável de Aptidão Física. (Baixo peso/Magreza) 

Tabela 37- Resultados da aptidão física 
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Na Tabela 37 apresenta-se os valores e os resultados finais dos testes para a avaliação 

da Aptidão Física, da Aptidão Aeróbia, que foi avaliada através do Vaivém. A avaliação 

da Força foi dividida em Média e Superior através da execução de Abdominais e 

Extensões de braços, respetivamente. Ainda incluindo a Força, mas mais numa 

perspectiva da flexibilidade, mediu-se a extensão do tronco. Ainda dentro da flexibilidade, 

avaliou-se a capacidade de flexibilidade do zona superior do tronco, através da medição 

da flexão de ombro, como também a Aptidão muscular  através das três componentes, 

força, resistência e flexibilidade, no teste do Senta e alcança. 

Todos os valores foram diagnosticados tendo como referencia as tabelas da bateria de 

testes do Fitnessgram, sendo que a verde encontram-se todos os dados que estão dentro 

da Zona Saudável da Aptidão Física (ZSAF), a vermelho os que estão fora. 

Já no critério do Índice de Massa Corporal (IMC) a cor vermelha e letra amarela assinala 

aqueles que estão acima do recomendado de acordo com as suas características, como 

o peso e a altura (excesso de peso) e  ainda a vermelho e letra vermelha aqueles alunos 

que se encontram abaixo do valor recomendado (Baixo peso/Magreza), sendo que os 

restantes encontram-se dentro do que é expectável tendo em conta as duas variantes 

acima referenciadas. Não vou considerar, inicialmente os valores que obtive do colega 

que lecionava a mesma turma do ano anterior, visto que a interrupção letiva levou a 

alterações fisiológicas, visto que os alunos estão em fase da maturação no seu 

crescimento, por isso deixarei esse tipo de comparação para o final do ano e ter em conta 

os dados por mim recolhidos ao longo do ano. No presente ano não foi possível registar 

os dados relativos à % de massa gorda e magra; % de água; % massa óssea e as 

calorias devido a problemas técnicos da balança. 

Quanto à avaliação da composição corporal, denotou-se um variedade de resultados, 

sendo que a maioria, um pouco mais de 69% dos alunos (18 alunos) estão com IMC 

adequado na relação idade-peso/altura, sendo cerca de 12% dos alunos (3 alunos), 

sendo eles o Jorge, Luana e o Luis, estão acima da ZSAF, apresentando excesso de 

peso. Os restantes 19% dos alunos (5 alunos), como o Beniamin, Bruno, Guilherme 

Carvalho, Margarida e o Nikhil, que ostentam uma maior fragilidade com valores que 

indicam um baixo peso/magreza. 

Na avaliação das capacidades física condicionais, o nível geral da turma é aceitável, 

sendo que a maioria consegue estar dentro das indicações do PCEF. A serem 
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considerados Aptos, conforme o PCEF, estão os alunos Guilherme Soares, Mariana, 

Samuel e Sandeep.. Existem muitos que, pela idade que apresentam, ficaram muito perto 

dos resultados indicados, segundo o PCEF, e que facilmente irão ultrapassar e 

colocarem-se Aptos. 

 

Conhecimentos 

Na área dos Conhecimentos, foi proposto pelo núcleo de estágio o preenchimento de 

fichas diagnósticas, onde as questões terão um teor mais para o conhecimento a nível 

dos estilos e hábitos de vida pessoais, tendo como referência o PAI. 

Conseguem distinguir o que devem ou não escolher como uma alimentação apropriada e 

saudável, consoante o seu dia a dia, a atividade física praticada, tendo por vezes essas 

noções, mas não as cumprindo devidamente. Distinguem os benefícios e os malefícios 

de uma pessoa que pratica ou não atividade física diária, estando sensíveis a manter 

uma rotina saudável.  

A maioria da turma aponta que o seu estilo de vida é de igual modo igual ao que se 

considera ter um estilo de vida saudável, sendo que as respostas devem ao facto de 

praticar exercício regularmente ou por ter uma alimentação adequada, e alguns tendo 

ambas.  

Será inteiramente da minha responsabilidade o promover de conhecimentos sobre o 

tema da alimentação, equilibrada, adequada e sustentável consoante a sua prática ou 

não desportiva, porque muitas das suas noções passam ao lado da realidade, 

necessitando de alguma formação mais especifica nesse sentido. Serão apenas 

conhecimentos básicos e comuns, para que possam diferenciar o tipo, a quantidade, a 

qualidade dos alimentos, os mais apropriados em certas circunstâncias e as alturas 

adequadas a ter em conta qual os melhores alimentos para consumo. Tirar as duvidas ou 

mitos que estão incutidos sobre este tema, relacionando sempre com a atividade física e 

desportiva. Este vão ser incluídos outros temas, com a mesma direção, como a 

Hidratação, de como, quando e que preocupações deve ser tomadas em conta. 

Não conseguem diferençar, todo, a diferença entre a EF e desporto, sendo que para eles 

os dois além de estar relacionados, uma verdade, mas que são a mesma coisa, sendo 

que ambas só têm uma componente recreativa e de lazer, esquecendo-se da parte 
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educativa que ambas têm acrescentadas ao seu valor.  Demonstram ser uma turma 

muito ativa, quanto à sua componente desportiva de competição, visto que fora do 

contexto escolar uma grande maioria pratica uma modalidade e tem esperanças futuras 

de singrar tal e qual como os atletas de elite. Outros tem a noção que essa componente 

fora da escola é mais para recreação, não olhando para o seu horizonte como algo de 

futuro a prosperar.  

Ainda serão considerados estes e outros temas que achar apropriados, nesta e noutras 

fichas, que serão distribuídas ao longo de todo o ano letivo, tendo em conta o ano de 

escolaridade, 9º ano, e ainda outros temas que considero s para o presente ano de 

escolaridade. 

4.3 Decisões de planeamento 

4.3.1 Critérios de planificação 

Todos os critérios de panificação, nas decisões de planeamento, como o planeamento e 

a calendarização das diversas matérias que estarão evidentes durante todo ano letivo 

têm como suporte as subsequentes normas: 

 Modelo por etapas; 

 Calendário letivo e respetivas interrupções; 

 Plano Anual de Atividades: atividade interna da escola, de modo a coincidir as 

matérias, condição física e conhecimentos com as atividades mais próximas 

(Corta-Mato, Compal Air entre outros planeados no restante ano letivo); 

 Sistema de rotação dos espaços – Roulement; 

 Polivalência de cada espaço de aula; 

 Elaboração de planos de aula alternativos tendo em conto as condições 

climatéricas e possíveis alterações de espaço de aula (espaço Exterior para a 

divisão do espaço G2); 

 Aulas politemáticas; 

 Resultados da AI; 

 Matérias prioritárias; 

 Preferência dos alunos; 
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 Trabalho de condição física constante em todas as aulas(em estações ou 

circuitos) tendo em conta as rotinas aplicadas; 

 Abordagem aos conhecimentos em momentos oportunos; 

 Estabelecer um aluno responsável por uma parte da aula, tendo em conta que 

esta escolha será rotativa; 

 Momentos oportunos de auto e heteroavaliação dos alunos. 

 

4.3.2 Estrutura das etapas e unidades de ensino 

Conforme está descrito no PNEF, o critério de planificação usado anteriormente, o 

modelo de etapas é considerado como um modo de organização para todo o ano letivo. 

Este critério tem como consideração os períodos de tempo, sendo eles mais curtos de 

modo a haver um exequibilidade no processo do ensino-aprendizagem , orientando e 

regulando o ensino, consoante as particularidades especificas de cada etapa, tendo em 

conta o que o professor pretende realizar e qual trajeto da turma. Tudo isto deve ser 

tomado em conta, consoante o calendário escolar e os seus períodos e interrupções 

letivas, como está descrito no PNEF. 

Para que isto seja demonstrado na prática, verifica-se que a segunda etapa termina 

aquando p termino do primeiro período, como também a quarta etapa no final do terceiro 

período. A forma e organização das etapas passam a estar descritas abaixo da seguinte 

maneira: 

1ª Etapa- AI das matérias do PAI- 15 de Setembro a 23 de Outubro; 

2ª Etapa – Aprendizagem e Recuperação- todas as matérias presentes na 1ª etapa , 

dando prioridade às que os alunos maior carência apresentam, mais a matéria de Dança 

e Luta- 27 de Outubro a 11 de Dezembro; 

3ª Etapa – Aprendizagem e Desenvolvimento- todas as matérias definidas pelo PCEF, de 

05 de Janeiro a 19 de Março; 

4ª Etapa – Revisão e Consolidação- todas as aprendizagens adquiridas ao longo do ano 

letivo- 09 de abril a 05 de Junho. 
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O numero previsto para as unidade de ensino (UE) em cada etapa, na sua totalidade 

serão de 13 unidades de ensino. Em cada UE , a referencia a ter em conta é o sistema 

de rotações de espaços, ficando cada UE com um tempo de trabalho de 2 semanas, 

havendo uma representação de um conjunto de aulas idênticas ao nível da estrutura e 

objetivos referidos. Estas UE são considerados de curta duração com um apoio de 

referência os objetivos expressos nos respetivos planos de etapa. 

As aulas serão distribuídas de modo a que não haja redução no numero de aulas em 

algumas unidades, mantendo um equilíbrio de igual numero de aulas entre todos. 

Passando à descrição das etapas, da seguinte forma: 

1ªEtapa – AI- Duração: 1 UE- maior unidade de todas as etapas com a abordagem de 

todas as matérias a serem avaliadas conforme descrito no PAI. 

2ª Etapa – Aprendizagem e Recuperação: 3 UE-  Recuperação e muito tempo potencial 

de aprendizagem<Especificações aos níveis técnicos e táticos, sendo mais incisivo nos 

gestos técnicos. Promoção das matérias de Dança, especificamente Rumba Quadrada e 

Luta Olímpica.  

3ª Etapa – Aprendizagem e Desenvolvimento: 5 UE (2º Período)- Implementação de 

aprendizagens e desenvolvimento das competências dos alunos nas matérias nucleares 

e alternativas. Vai ter uma componente mais analítica na correção dos gestos técnicos e 

na aprendizagem correta dos elementos mais solicitados nos JDC. 

4ª Etapa – Revisão e Consolidação: 4 UE (3º Período)- primordialmente consolidação de 

aprendizagens incrementadas anteriormente, finalizando com a avaliação sumativa. 

Nas tabelas seguintes, está toda apresentação da organização e distribuição das UE e 

matérias pelas etapas ao longo do ano letivo. 
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Períodos 1º Período 2º Período 3º Período Ano 

Etapas 

1ª 
Etapa 

2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 

T
o

ta
l Avaliaç

ão 
inicial 

Recuperação e 
Aprendizagem 

Aprendizagem e Desenvolvimento Desenvolvimento e Consolidação 

Unidades 
de 
Ensino 

1ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

 
(15 set 
– 23 
out) 

(27 out 
– 06 
nov) 

(10 nov 
– 20 
nov) 

(24 nov 
– 15 
dez) 

(05 jan - 
15 jan) 

(19 jan - 
29 jan) 

(2 fev - 
12 fev) 

(20 fev - 
1 mar) 

(6 mar - 
19 mar 

(09 abr - 
24 abr) 

(27 abr - 
8 mai) 

(11 mai - 
22 mai) 

(25 
mai - 
04 
jun) 

Nº Aulas 12 4 4 5 4 4 4 4 4 6 3 4 4 62 

E
s

p
a

ç
o

 

G1 4 0 2 2 2 2 0 3 1 2 2 0 2 22 

G2 4 2 0 2 0 2 2 0 3 0 1 2 0 18 

Exter
ior 

4 2 2 1 2 0 2 1 0 3 0 2 2 21 

M
a

té
ri

a
s
 

Matéria
s do 
Protoc
olo da 
Avaliaç
ão 
Inicial 

Voleibo
l e 
Basque
tbol 

Voleibol
, 
Andebo
l, 
Badmín
ton, 
Ginásti
ca de 
Solo e 
de 
aparelh
os 

Ginásti
ca de 
Solo e 
de 
Aparel
hos, 
Dança, 
Luta 

Futebol, 
Ginástic
a de 
Solo e 
Aparelh
os, 
Voleibol 
e 
Basquet
ebol 

Basquet
ebol, 
Ginástic
a de Solo 
e 
Aparelho
s, 
Badmínt
on, 
Patinage
m 

Voleibol
, 
Badmin
ton, 
Patinag
em e 
Andebo
l 

Futebol
, 
Ginásti
ca de 
Solo e 
de 
Aparel
hos, 
Luta,  
Dança 

Luta, 
Dança,  
Corrida 
de 
Velocid
ade, 
Corrida 
de 
Estafeta
s, 
Corrida 
de 
Barreira
s e 
Futebol 

Futebol, 
Andebol
, 
Badmint
on e 
Voleibol 

Luta, 
Basquet
ebol, 
Ginástic
a de Solo 
e 
Aparelho
s 

Futebol, 
Basquet
ebol, 
Voleibol, 
Patinage
m, 
Corrida 
de 
velocida
de, 
Corrida 
de 
Estafetas
, Corrida 
de 
Barreiras
, Dança 

Ande
bol, 
Voleib
ol, 
Futeb
ol 
Dança
, Luta 

16 
Matéri
as 
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Atividade
s do DEF 

Corta-
Mato 

 

25 nov 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

Compa
l Air 

 

15 e 16 
dez      

Megas 
(atletis
mo) 

 

29 jan 
    

Ginásti
ca   

17 mar 
  

Tribola 
  

19 e 20 
mar   

Tornei
o de 
Atletist
mo 

  
18 mar 

  

Pentatl
o      

4 jun 

Marato
na de 
voleibo
l 

     
5 jun 

Tabela 38- Calendarização anual 2014/2015  



Escola EB 2,3 Gaspar Correia 

Plano Anual de Turma 9º3ª 

 

 
 

 
 

31 

Data 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

15 Set. 18 Set. 22 Set. 25 Set. 29 Set. 02 Out. 06 Out. 09 Out. 13 Out. 16 Out. 20 Out. 23 Out. 

Aula 1 e 2 3 4 e 5 6 7 e 8 9 10 e 11 12 13 e 14 15 16 e 17 18 

Espaço G2 Ext. G2 Ext. Ext. G1 Ext. G1 G1 G2 G1 G2 

Vaivém                         

Extensão de Braços                         

Abdominais                         

Extensão do Tronco                         

Senta e Alcança                         

Flexibilidade de Ombros                         

Dados Antropométricos                         

Futebol                         

Voleibol                         

Basquetebol                         

Andebol                         

Ginástica de Solo                         

Ginástica de Aparelhos                         

Salto em Comprimento                         

Lançamento do Peso                         

Badmínton                         

Patinagem                         

Tabela 39- Calendarização 1º Etapa 
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Implementado 
Cronograma da 2ª Etapa - 9º3ª 

semana 7 semana 8 semana 9 Semana 10 semana 11 semana 12 Seman 13 Seman 14 

Unidade de 
Ensino 

1ª 2ª 3ª 

Data 
27/O
ut 

30/O
ut 

03/N
ov 

06/N
ov 

10/N
ov 

13/N
ov 

17/N
ov 

20/N
ov 

24/N
ov 

27/N
ov 

01/Dez 
04/D
ez 

08/Dez 
11/D
ez 

15/Dez 

Aula 
19 e 
20 

21 
22 e 
23 

24 
25 e 
26 

27 
28 e 
29 

30 
31 e 
32 

33 34 e 35 36 

FERIA
DO 

37 

Basquetebo
l 3x3 

Espaço G2 Ext. G2 Ext. Ext. G1 Ext. G1 G1 G2 G1 G2 
 

Futebol 
   

Falta   
Falta 

   
Falta 

  
Andebol 

             
Basquetebol 

             
Voleibol 

             
Ginástica de 
solo              

Ginástica de 
aparelhos              

Patinagem 
             

Lançamento do 
Peso              

Dança 
             

Luta Olímpica 
             

Badminton 
             

Aptidão Física 
          

Teste 
Fitnessgram   

Conhecimentos 
            

TES
TE 

Tabela 40- Calendarização 2º Etapa 
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Implementad
o 

Cronograma da 3ª Etapa - 9º3ª 
 

semana 1 semana 2 semana 3 Semana 4 semana 5 semana 6 Seman 7 Semana 8 Seman 9 Seman 10 Seman 11 
 

Unidade de 
Ensino 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
 

Data 
05/
Jan 

08/
Jan 

12/
Jan 

15/
Jan 

19/
Jan 

22/
Jan 

26/
Jan 

29/
Jan 

02/
Fev 

05/
Fev 

09/
Fev 

12/
Fev 

16/
Fev 

19/
Fev 

23/
Fev 

26/
Fev 

02/
Mar 

05/
Mar 

09/
Mar 

12/
Mar 

16/M
ar 

19/M
ar 

Tot
al Aula 

38 
e 
39 

40 
41 
e 
42 

43 
44 
e 
45 

46 
47 
e 
48 

T
o

rn
e

io
 M

e
g

a
s
 

49 
e 
50 

51 
52 
e 
53 

54 

C
a
rn

a
v

a
l 

55 
56 
e 
57 

58 
59 
e 
60 

61 
62 
e 
63 

64 
65 e 
66 

T
o

rn
e

io
 T

ri
b

o
la

 

Espaço Ext G1 Ext G1 G1 G2 G1 G2 Ext G2 Ext G1 Ext G1 G1 G2 G1 G2 G2 

Futebol 
                   

5 

Andebol 
                   

4 

Basquetebol 
                   

3 

Voleibol 
                   

3 

Badmínton 
                   

3 
Ginástica de 
solo                    

4 

Ginástica de 
aparelhos                    

4 

Ginástica 
Acrobática                    

4 

Patinagem 
                   

3 
Salto em 
Altura                    

2 

Corrida de 
Velocidade                    

2 

Corrida de 
Estafetas                    

1 

Corrida de 
Barreiras                    

1 

Luta 
                   

2 

Dança 
                   

2 

Fitnessram 
                   

2 
Condição 
Fisica                    

19 

Conhecimen
tos                  

TEST
E   

1
9 

Tabela 41- Calendarização 3º Etapa 
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Implementado 

Cronograma da 4ª Etapa - 9º3ª 
 

semana 1 semana 2 semana 3 Semana 4 semana 5 semana 6 Seman 7 Semana 8 
Semana 
9  

Unidade de Ensino 1ª 2ª 3ª 4 
 

Data 
09/Ab
r 

13/Ab
r 

16/Ab
r 

20/Ab
r 

23/Ab
r 

27/Ab
r 

30/Ab
r 

04/Ma
i 

07/M
ai 

11/Ma
i 

14/M
ai 

18/Ma
i 

21/M
ai 

25/Ma
i 

28/M
ai 

01/Ju
n 

04/Jun 

Tot
al Aula 67 

68 e 
69 

70 
71 e 
72 

73 
74 e 
75 

76 
77 e 
78 

79 
80 e 
81 

82 
83 e 
84 

85 
86 e 
87 

88 
89 e 
90 

97 

Espaço G2 Ext. G2 Ext. Ext. G1 Ext. G1 G1 G2 G1 G2 Ext. G2 G1 G2 G1 

Futebol 
                 

4 

Andebol 
                 

3 

Basquetebol 
                 

3 

Voleibol 
                 

4 

Badmínton 
                 

2 

Ginástica de solo 
                 

2 

Ginástica de 
aparelhos                  

2 

Ginástica 
Acrobática                  

2 

Patinagem 
                 

1 

Salto em Altura 
                 

1 

Corrida de 
Velocidade                  

2 

Corrida de 
Estafetas                  

2 

Corrida de Barreiras 
                 

1 

Luta 
                 

3 

Dança 
                 

3 

Fitnessram 
                 

2 

Aptidão Física 
                 

19 

Conhecimentos 
                

TESTE 19 

Tabela 42- Calendarização 4º Etapa 
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4.3.3 Estruturas das aulas 

As estruturas das aulas de EF terão sempre três divisões , começando com uma parte 

inicial onde se realiza a chamada dos alunos, as instruções iniciais e descrição do que se 

pretende, objetivos, dos alunos. Ainda na nesta parte, é realizada o aquecimento 

especifico, elevação da frequência cardíaca e mobilização articular, conforme a matéria, 

por vezes com uma componente mais lúdica e até mesmo aplicação de matérias como a 

Luta ou a Dança.  A segunda parte da aula denomina-se como Parte Principal ou 

Fundamental onde é dada uma  instrução mais específica e a realização dos objetivos da 

aula, onde serão trabalhadas as componentes das matérias escolhidas para a aula. Por 

fim, a última parte, Parte Final, serão realizados exercícios de condição física, de 

arrumação do material e ainda um balanço da respetiva aula como também sessão de 

conhecimentos. 

Na  primeira parte da aula os alunos após marcarem a sua presença através de 

confirmação verbal, não havendo a espera para que todos cheguem, vão colocar-se a 

pares e realizar um aquecimento especifico consoante o número de blocos, de um ou 

dois de 45 minutos, sendo que normalmente, serão circuitos, de maneira a puder ter 

alguma componente de motivacional para a aula e de aumentar a intensidade inicial da 

aula. Poderá sempre haver alterações nestes inícios de aulas, consoante os professor 

achar pertinente e de maneira haver um ensino com aprendizagens diferenciadas, visto 

que esta parte inicial da aula tem tanta importância como a parte principal ou 

fundamental. 

A parte principal/fundamental da aula terá sempre uma componente politemática, visto 

que haverá sempre uma abordagem dupla ou tripla das matérias nas aulas de dois 

blocos, podendo mesmo a chegar a quatro matérias se necessário retificar o 

planeamento, enquanto que as aulas de 1 bloco poderá ter duas matérias dependendo 

do espaço e do que está previamente planeado. Deste modo, existe a garantia de um 

grande tempo potencial de aprendizagem, com muita prática por parte dos alunos e 

poucas interrupções. Será sempre tomada em conta que a organização dos exercícios 

serão em estações de modo a que todos possam passar pela experiencia diferenciada da 

aula. Contudo, um dos aspetos importantes que terei sempre em mente é o facto de esta 

turma ser uma turma muito lenta nas transições, ou seja, ao apresentar muitos 
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exercícios/estações o provável de acontecer será que a turma irá ocupar muito tempo 

nas trocas e consequentemente retirar tempo de prática nos exercícios. Haverá sempre, 

previamente estabelecidos, grupos heterogéneos ou homogéneos formados, consoante o 

seu nível de prática de maneira a que haja ensino diferenciado e inclusivo para todos. 

Assim todos o professor consegue que todos tenham aprendizagens, até no ajudar aos 

colegas com maiores dificuldades. A responsabilidade de arrumação e montagem do 

material é de todos, visto que a formação dos grupos também vai ajudar, por exemplo na 

área da ginástica, sendo cada grupo responsável pela montagem e arrumação por cada 

de cada estação. 

Por ultimo, na parte final da aula exercícios de condição física serão uma constante, visto 

que os alunos vão transitar para um nível mais exigente, logo a sua preparação deve ser 

cuidada e precisa. Os exercícios apresentados terão um grau de dificuldade e outro de 

facilidade, de maneira a que todos consigam realizar. Posteriormente e consoante as 

suas aprendizagens, passarão a ter uma responsabilidade por sugerir exercícios e 

apresenta-los à turma, sendo os responsáveis por esta componente física. Ainda nesta 

parte final, serão promovidos uma balanço da aula e do que foi realizado, como também 

conhecimentos sobre temas já indicados para o ano de escolaridade especifico. Ser\ao 

tiradas duvidas e feitas chamadas de atenção para os aspetos da disciplina. 

4.3.4 Matérias prioritárias e não prioritárias 

De seguida apresentaremos as matérias prioritárias, fazendo um breve texto sobre cada 

matéria. 

Futebol - Nenhum dos alunos da turma se encontra no nível desejado para o 9º ano, 

visto que a AI, não permitia tal situação, pela via do facto de que existem muitos alunos 

com uma caminho bem direcionada nesse sentido, sendo que a maioria apresenta um 

nível abaixo do que é esperado e do que é a média da turma. sendo que apenas uma 

rapariga se encontra no nível I e as restantes encontram-se abaixo desse nível, devendo 

por isso tornar esta uma matéria prioritária. Assim sendo será uma matéria prioritária. 

Muitas das raparigas demonstram interesse nesta modalidade, sendo isto um bom 

pormenor visto que todas elas apresentam um nível muito a baixo do que se pretende. Já 

nos rapazes, uma parte demonstra a sua apreciação pela matéria, tendo em conta que o 

seu diagnostico é o mais perto do prognostico daquilo que o PCEF pretende.  
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Andebol - revelou pouca qualidade ao nível de situações de tática de jogo, 

demonstrando algum interesse pela matéria, sendo menos do que nos basquetebol. 

Apenas 4 alunos estão dentro do que se pretende, e uma grande maioria com o nível de 

PI. Por este razão passa a ser uma matéria prioritária. As maiores dificuldade sentidas é 

no entendimento do jogo tático, nos passes realizados, confundindo com o passe de 

basquetebol. 

Voleibol – outra matéria que os alunos, na sua maioria, apresentou uma maior 

dificuldade nas situação de tática de jogo, como também no nível de jogo a pares ou em 

quadras. Não revelaram grande perícia nos gestos técnicos, tanto no passe em toque de 

dedos como na machete, revelando falta de alguns conhecimentos sobre a matéria 

também. Existe grande interesse por parte dos rapazes nesta matéria, tal como em 

futebol, sendo que numa maioria das raparigas apresentam semelhante motivação na 

praticada modalidade.. 

 

Ginástica de Solo- matéria muito prioritária, visto que o seu nível de execução dos 

elementos gímnicos, ficou muito aquém das expectativas na maioria dos alunos. Existem 

muitas dificuldade em executar elementos simples como um rolamento, havendo mesmo 

alunos a recusarem a fazerem esses elementos por dificuldades ou até mesmo por receio 

de sofrerem alguma lesão. Vai ser uma matéria muito delicada e que terei que ter o 

máximo de sensibilidade no processo de ensino-aprendizagem, visto que na obrigação 

de fazerem as tarefas propostas os alunos preferem ser punidos com condição física ou 

até mesmo não realizar a aula. Logo, espero através de ajuda da aluna Margarida, sendo 

a melhor e acima do nível que o PCEF pretende, consiga chegar aos restantes colegas e 

fazer ver que não existe tanto perigo ou dificuldade em executar os elementos gímnicos. 

Aptidão Física – os resultadas da AI denotaram fragilidade físicas em quase todos os 

alunos, sendo que é uma área no qual prestarei um grande atenção, visto que a 

execução de movimentos biomecânicos básicos, tem muitas falhas e erros na sua 

execução técnica. Terá sempre propostas de trabalho no plano de aula de maneira a 

complementar trabalho na generalidade de forca, resistência e flexibilidade, 

principalmente. 
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Matérias não prioritárias 

Basquetebol – é a matéria onde a turma se encontra exatamente onde o PCEF 

pretende, visto que na sua maioria, os alunos conseguem apresentar bons níveis de 

desempenho na matérias, com boa qualidade técnica. Não sendo a matéria favorita da 

turma, aplicam-se quando esta matéria é lecionada. Passa a não ser prioritária, visto que 

existem alunos que com a devida orientação, facilmente atingiram o nível pretendido pelo 

PCEF. 

Atletismo – Lançamento do Peso – apesar da mais de 40% da turma apresentar um 

nível de NI e PI, não apresentado competências suficientes para estar num superior, não 

será considerada prioritária, visto que com o devido processo de ensino-aprendizagem e 

algumas estratégias de competição, conseguirei que executem, tecnicamente, com pouca 

margem de erro. 

Atletismo – Salto em Comprimento – havendo perto de 50% da turma em nível 

pretendido pelo PCEF, e com as devidas correções técnicas e com uma maior motivação 

perante esta matéria, será conseguida que esta percentagem aumente 

significativamente.  

Badminton – so um aluno consegue estar no nível pretendido do PCEF, mas ainda 

apresentando algumas lacunas nos seus gestos técnicos, tal e qual como as matérias 

anteriormente referidas, com as estratégias devidas e com uma componente de 

motivação, conseguirei que os alunos se empenhem na execução correta dos gestos 

técnicos e da sua jogabilidade em cooperação com os colegas.  

Patinagem – mesmo que no diagnostico seja desfavorável a maioria dos alunos, ainda 

existem dois alunos, Guilherme Soares e a Mihaela, dentro do que é esperado pelo 

PCEF. Ainda assim, com as dificuldades apresentadas pela turma, o factor motivação em 

realizar esta matéria é o destaque e o mais importante, visto que alguns até gostam da 

matéria mas sentem imensas dificuldades, através de receios de queda para não 

realizarem. Com o devido planeamento e estratégias de incutir positivamente a ação de 

realização de alguns gestos técnicos da patinagem, será u modo de aumentar o nível da 

turma e assim conseguir atingir o que o PCEF designa para este ano de escolaridade. 

A análise destes dados de todas as matérias encontram-se no  Balanço da 1ª etapa – AI. 

4.3.5 Plano anual de atividades 
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O plano anual de atividades para o presente ano letivo de 2014/2015, comparece neste 

planeamento anual da turma do 9º3ª tendo em conta que em todas essas atividades 

internas da escola terão a minha presença, logo, em alguns momentos em por 

sobreposição de datas ou pela ocupação dos espaços ou ainda pela participação dos 

alunos nessas atividades, não se realizará aula. As minhas funções e responsabilidades 

nas atividades serão sempre definidas pelo DEF, podendo estas ser relativamente ao 

planeamento, à organização, à condução e/ou avaliação. 

 

Plano Anual de Atividades 

25 de Novembro Corta-Mato  

15 e 16 de Dezembro Campeonato de Basquetebol 3x3  

29 de Janeiro Torneio Megas  

17 de Março Sarau Ginástica  

18 de Março Torneio de Atletismo  

19 e 20 de Março Tribola  

A definir Festival Gímnico da Portela  

4 de Junho Pentatlo  

5 de junho  Maratona de Voleibol  

Tabela 43- Plano Anual de Atividades 

 

5 Objetivos  

5.1 Gerais 

Os objetivos gerais para a turma do 9º3ª seguidamente apresentados têm por base os 

objetivos mencionados nos PNEF, onde se pretende que o aluno promova uma 

participação ativa em todas as situações propostas em sala de aula procurando o seu 

êxito e do grupo. Assim sendo, os objetivos comuns a todas as áreas são: 
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 Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 

no papel de parceiros quer no de adversários;  

 Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 

próprio, bem como as opções do (s) outro (s) e as dificuldades reveladas por 

eles;  

 Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com oportunidade, 

promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação 

própria e do (s) outro (s);  

 Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as 

ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade 

da turma;  

 Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 

atividade individual e do grupo, considerando também as que são 

apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade;  

 Assumindo compromissos e responsabilidades de organização e preparação 

das atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as 

tarefas inerentes; 

 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 

aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética 

desportiva, etc; 

 Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura 

Física, compreendendo as atividades físicas e as condições da sua prática e 

aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos praticantes e da 

comunidade em geral; 

 Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e 

poluição como fatores limitativos da Aptidão Física das populações e das 

possibilidades de prática das modalidades da Cultura Física; 

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, 

particularmente, de Resistência Geral de Longa e Média Durações; da Força 

Resistente; da Força Rápida; da Velocidade de Reação Simples e Complexa, 
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de Execução, de Deslocamento e de Resistência; das Destrezas Geral e 

Específica; 

 Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da 

Condição Física de uma forma autónoma no seu quotidiano; 

 Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das 

atividades físicas e aplicar regras de higiene e de segurança. 

 

6 Específicos 

Conforme o diagnóstico e prognóstico atribuídos a cada aluno na AI, e usando como 

apoio os documentos PCEF e PNEF, os objetivos de cada matéria serão devidamente 

destacados nas etapas específicas como aprendizagem, desenvolvimento e consolidação 

garantindo, tendo em conta sempre a diferenciação e inclusão no processo de ensino-

aprendizagem. 

Como é descrito no PCEF, o nível “parte” foi considerado em muitos dos alunos nesta 

turma, mas posteriormente foram agrupados no mesmo grupo de nível de especificação 

apresentados no PNEF. Este facto só se deve no sentido de haver uma melhor 

compreensão da informação recolhida e destacada pelo professor. Exemplo disso é um 

aluno com prognóstico de “parte introdutório”, passou a ter como um nível final de 

“introdutório”, numa questão de uma melhore interpretação na avaliação. 

Como as matérias de dança – rumba quadrada e seriquité não foram abordadas no ano 

letivo passado, não será exigida o nível de especificação elementar como é indicado no 

PCEF. 

  



Escola EB 2,3 Gaspar Correia 

Plano Anual de Turma 9º3ª 

 

 
 

 
 

42 

6.1.1 Atividades físicas desportivas 

Futebol 

Futebol 

Competências 
Transversais 
a todos os 
níveis 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe 
dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus colegas; 

 Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, e trata com 
igual cordialidade e respeito os companheiros e adversários, evitando ações que 
ponham em risco a sua integridade física, mesmo que isso implique desvantagem 
no jogo;  

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 
técnico-táticas e as suas principais regras: a) início e recomeço do jogo, b) 
marcação de golos, c) bola fora e reposição da bola em jogo, d) canto e pontapé 
de canto, e) principais faltas e incorreções, f) marcação de livres e de grande 
penalidade, e g) bola pela linha de fundo e reposição da bola em jogo, adequando 
as suas ações a esse conhecimento.  

Conteúdos 9º 
ano 

Finta, drible, penetração, passes altos 

Prognóstico Parte 
Introdutório 

Introdutório Parte Elementar Elementar Parte 
Avançado/ 
Avançado 

Alunos 

Soares 

Alex, 
Alexandra, 
Beni, Biana, 
Diogo, Elena, 
Carvalho, 
Luana, Luis, 
Sátira 

Margarida, Mariana, Miguel, 
Mihaela 

Bruno, 
Cadijato, 
Jorge, 
Mónica, 
Nikhill, 
Rodrigo, 
Sandeep 

Josué, 
Samuel, 
Tiago, 
Dragos 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza:  
Em situação de exercício 
analítico: 

 Passe; 

 Receção;  

 Controlo; 

 Condução.  
 
Em situação de jogo 
reduzido: 
 
Na defesa: 

 Marca o adversário; 

 Tenta intercetar o 
passe. 

 
No ataque; 

 Desmarca-se para 
oferecer linhas de 
passe; 

 Passe orientado 
para o colega. 

 
 

O aluno realiza: 
Em situação de jogo 
reduzido: 
Na defesa: 

 Assume uma 
atitude defensiva 
quando a sua 
equipa perde a 
posse de bola; 

 Marca o seu 
adversário direto; 

 Enquadra-se com 
o GR para impedir 
golo (anula 
situações de 
finalização); 

 Interceta o passe. 
 
No ataque: 

 Enquadra-se 
ofensivamente; 

 Desmarca-se 
oferecendo linhas 
de passe; 

  Utiliza fintas e 
mudanças de 
direção; 

 Progride em 

O aluno realiza: 
Em situação de jogo 
reduzido: 
Na defesa: 

 Pressiona o 
jogador com 
posse de bola  

 Fecha as linhas 
de passe mais 
ofensivas; 

 
No ataque: 

 Penetra, fintando 
ou driblando para 
finalizar ou 
passar; 

 Passa a um 
companheiro em 
desmarcação 
utilizando passes 
rasteiros ou altos; 

 Realiza ação mais 
adequada, com 
oportunidade, de 
acordo com a sua 
leitura de jogo. 
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campo (conduz a 
bola para a frente); 

 Passa a um colega 
desmarcado. 

3
º 

E
ta

p
a
 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  
 
Em situação de jogo 
reduzido; 
 
Na defesa: 

 Marca o adversário; 

 Intercetar o passe. 
 
No ataque: 

 Passa quando tem 
um colega 
desmarcado; 

 Remate quando 
enquadrado com a 
baliza; 

 Condução de bola 
quando não tem 
oposição. 

 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  
 
Em situação de jogo 
reduzido: 
 
Na defesa: 

 Impede a 
progressão do 
adversário; 

 
No ataque: 

 Remata se tem a 
baliza ao seu 
alcance; 

 Garante a 
profundidade, 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  
 
Em situação de jogo 
reduzido: 
 
Na defesa: 

 Pressiona o 
jogador com 
bola/faz 
contenção; 

 Cria situações de 
superioridade 
numérica 
defensiva sobre o 
portador da bola 

 
No ataque: 

 Aclara em campo, 
deixa espaço livre 
para ser ocupado 
pelo portador da 
bola ou pelo 
colega em 
desmarcação 
para a baliza. 

4
º 

E
ta

p
a
 Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 44- Objetivos específicos de Futebol 
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Voleibol 

Voleibol 

Competências 
Transversais 
a todos os 
níveis 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, 
escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo 
as indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus 
colegas.  

 Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, e 
trata com igual cordialidade e respeito os companheiros e adversários, 
evitando ações que ponham em risco a sua integridade física, mesmo 
que isso implique desvantagem no jogo.  

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das 
principais ações técnico-táticas e as regras do jogo: a) dois toques, b) 
transporte, c) violações da rede e da linha divisória, d) formas de jogar 
a bola, e) número de toques consecutivos por equipa, f) bola fora, g) 
faltas no serviço, h) rotação ao serviço e i) sistema de pontuação, 
adequando a sua ação a esse conhecimento.  

Conteúdos 9º 
ano 

Coloca a bola no passador; Realiza o serviço tipo ténis (por cima); Finalização 
em passe colocado; situação de jogo 2x2 (com 3 toques obrigatórios) 

Prognóstico Introdutório Parte Elementar Elementar 
–  

Parte 
Avançado 

Alunos Alexandra, Beni, Biana, 
Cadijato, Diogo, Elena, 
Carvalho, Soares, 
Luana, Luis, Miguel, 
Sátira 

Alex, Bruno, Jorge, 
Josué, Margarida, 
Mariana, nikhill, 
Rodrigo, Samuel, 
Dragos 

Mónica, 
Sandeep 

Mihaela, 
Tiago 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a

 

O aluno realiza:  
Em situação de jogo de 
cooperação 1x1: 
 

 Posição 
fundamental 

 Passe com as 
duas mãos (passe 
por cima); 

 Manchete; 

 Serviço por baixo; 

 Realiza os passes 
com um toque de 
controlo/sustentaç
ão. 

 
Em situação de jogo 2x2: 
 

 Deslocamento 
tendo em atenção 
a trajetória da 
boa. 

O aluno realiza: 
Em situação de jogo 4x4: 
 

 Posição fundamental; 

 Serviço por baixo e por cima; 

 Realiza a recepção ao serviço com toque 
de dedos ou manchete de acordo com a 
trajetória da bola 

 Na sequência da recepção do serviço, 
posiciona-se correta e oportunamente 
para passar a bola a um companheiro em 
condições de dar continuidade às ações 
ofensivas (segundo toque) ou 
receber/enviar a bola; 

 
 

 3
ª 

E
ta

p
a

 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  
 
Em situação de jogo 
reduzido; 

Para além dos objetivos anteriores, o aluno 
realiza:  
 
Em situação de jogo reduzido 4x4: 
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Tabela 45- Objetivos específicos de Voleibol 

 

 

 

  

 

 Realiza a receção 
ao serviço com 
toque de dedos 
ou manchete de 
acordo com a 
trajetória da bola; 

Posiciona-se correta e 
oportunamente para 
passar a bola a um 
companheiro, de modo a 
dar continuidade ao jogo 
de cooperação. 

 Ao segundo toque passa a bola a um 
companheiro ou envia a bola para o 
campo contrário (se tem condições 
vantajosas) 

 Ao terceiro toque finaliza o ataque em 
passe colocado ou remate (em apoio ou 
em salto) que, de preferência, dificulte a 
ação dos adversários; 

 Avisa os companheiros e posiciona-se 
para de, acordo com a trajetória da bola, 
executar passe ou manchete; 

 Ao ataque da equipa adversária (em 
remate), executa bloco individual. 

 

 4
º 

E
ta

p
a

 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 
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Basquetebol 

Basquetebol 

Competência
s 
Transversais 
a todos os 
níveis 

 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no 
jogo, escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e do 
grupo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as 
opções e falhas dos seus colegas.  

 Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos 
sinais, e trata com igual cordialidade e respeito os companheiros 
e adversários, evitando ações que ponham em risco a sua 
integridade física, mesmo que isso implique desvantagem no 
jogo.  

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das 
principais ações técnico-táticas e as regras: a) formas de jogar a 
bola, b) início e recomeço do jogo, c) bola fora, d) passos, e) 
dribles, f) bola presa, g) faltas pessoais e h) três segundos, 
adequando as suas ações a esse conhecimento.  

Conteúdos 9º 
ano 

Passe e corte; Passe de ombro; Aclaramento; Posição tripla ameaça; 
Definição pé eixo 

Prognóstico Introdutóri
o 

Parte 
Elementa
r 

Elementar Avançado 

Alunos 
Luana, 
Luis, 
Sátira 

. Alexandra, 
Beni, Biana, 
Cadijato, 
Elena, 
Carvalho 

Alex, Soares, 
Margarida, 
Miguel, Mihaela, 
Nikhill, Rodrigo, 
Sandeep, Dragos 

Bruno, Diogo, 
Jorge, Josué, 
Mariana, Mónica, 
Samuel, Tiago 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza:  
 
Em situação de jogo de 
cooperação 3x3/4x4: 
 
No ataque: 
 

 Passe picado e 
de peito; 

 Drible de 
progressão; 

 Lançamento em 
apoio e na 
passada; 

 Desmarca-se e 
corta para o 
cesto; 

 Passa a um 
companheiro 

O aluno realiza: 
 
 
Em situação de jogo 
4x4: 
 
No ataque: 
 

 Lançamento 
em apoio e na 
passada; 

 Passe com as 
duas mãos por 
cima da 
cabeça; 

 Posição tripa-
ameaça; 

 Pé de eixo; 

 Opta pela 

O aluno realiza: 
 
Em situação de jogo 
reduzido: 

 Lançamento 
em 
suspensão; 

 
 
Em situação de jogo 
(5x5): 
 
No ataque: 

 Oferece 
bloqueios 
diretos/indiret
os aos 
companheiros
; 
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que lhe garante 
linha de passe 
ofensiva 

forma mais 
rápida de 
progressão 
passando 
rapidamente 
ou driblando. 

 Corta para o 
cesto para 
abrir linha de 
passe; 

 
Na defesa: 

 Recupera o 
enquadrament
o defensivo; 

 

 3
ª 

E
ta

p
a
 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno 
realiza:  
 
Em situação de jogo 
3x3/4x4; 
 
No ataque: 
 

 Posição tripla 
ameaça;  

 Lança parado a 
curta distância; 

 Definição pé de 
eixo. 

 

Para além dos 
objetivos anteriores, o 
aluno realiza:  
 
Em situação de jogo 
reduzido 4x4: 
 
No ataque: 
 

 Ressalto 
ofensivo; 

 Passe de 
ombro 

 Progride em 
drible 
preferencialme
nte pelo 
corredor 
central 
(utilizando se 
necessário, 
fintas e 
mudanças de 
direção para 
se libertar do 
seu adversário 
direto) para 
finalizar o abrir 
linha de 
passe; 

 Aclara em 
corte para o 
cesto; 

 
Na defesa: 
 

 Ressalto 
defensivo; 

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

 Logo que 
perde a posse 
de bola 
assume uma 
atitude 
defensiva. 

 

 4
º 

E
ta

p

a
 Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 46- Objetivos específicos de Basquetebol 
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Andebol 

Andebol 

Competências 
Transversais 
a todos os 
níveis 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, 
escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo 
as indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos seus 
colegas; 

 Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, e 
trata com igual cordialidade e respeito os companheiros e adversários, 
evitando ações que ponham em risco a sua integridade física, mesmo 
que isso implique desvantagem no jogo; 

  Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das 
principais ações técnico-táticas e as regras do jogo: a) início e recomeço 
do jogo, b) formas de jogar a bola, c) violações por dribles e passos, d) 
violações da área de baliza, e) infrações à regra de conduta com o 
adversário e respetivas penalizações. 

Conteúdos 9º 
ano 

Fintas e mudanças de direção; ultrapassa o adversário direto; ocupa 
equilibradamente o espaço de jogo. 

Prognóstico Introdutório Parte 
Elementar 

Elementar Parte 
Avançado 

Alunos 
Alexandra, Biana, Elena, 
Carvalho, Soares, Luana, 
Luis, Margarida, 
Mariana,Mihaela, Sátira 

Cadijato, 
Diogo, 
Jorge, 
Miguel, 
Mónica 

Alex, Beni, 
Bruno, 
Josué, 
Nikhill, 
Sandeep 

Rodrigo, 
Samuel, 
Tiago, 
Dragos 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a

 

O aluno realiza:  
 
Em situação de exercício: 
 

 Passe com braço 
armado; 

 Passe de ombro e 
picado 

 Remate em salto; 

 Acompanhamento do 
jogador com e sem 
bola. 

 
Em situação de jogo de 
cooperação 4x4/5x5: 
 

 Passa com o braço 
armado; 

 Desmarca-se 
oferecendo linhas de 
passe; 

 Assume uma atitude 
defensiva procurando 
recuperar a posse de 
bola; 

 Marca o seu 

O aluno realiza: 
 
 
Em situação de jogo 4x4/5x5: 
 

 Dribla em progressão para finalizar; 

 Ultrapassa o adversário direto 
utilizando fintas e mudanças de 
direção; 

 Correta tomada de decisão: Passe (se 
tem um colega em posição mais 
ofensiva para finalizar) ou Drible em 
progressão (para finalizar). 
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Tabela 47- Objetivos específicos de Andebol 
 
 
  

adversário direto. 

 3
ª 

E
ta

p
a

 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  
 
Em situação de jogo 3x3/4x4; 
 

 Impede ou dificulta a 
progressão em drible; 

 Finaliza em remate 
em salto;  

Toma correta tomada de 
decisão: Passa (se tem um 
colega em posição mais 
ofensiva para finalizar) ou 
dribla de progressão (para 
finalizar). 

Para além dos objetivos anteriores, o aluno 
realiza:  
 
Em situação de jogo reduzido 4x4/5x5: 
 

 Ocupa equilibradamente o espaço de 
jogo – trapézio ofensivo; 

 Penetra, utilizando fintas e mudanças 
de direção; 

 Após recuperar a bola inicia de 
imediato o contra-ataque; 

Marcação de vigilância e controlo.  

 4
º 

E
ta

p
a

 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 
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6.1.2 Ginástica 

 Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em 
aparelhos, encadeando e ou combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento. 

 Coopera com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a melhoria das 
suas prestações, garantindo condições de segurança pessoal e dos companheiros, e 
colabora na arrumação, preparação e preservação do material 

 
Ginástica de solo 

Ginástica de solo 

Competência
s 
Transversais 
a todos os 
níveis 

 Coopera com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a 
melhoria das suas prestações, garantindo condições de segurança 
pessoal e dos companheiros, e colabora na preparação, arrumação e 
preservação do material.  

Conteúdos 
9º ano 

Apoio facial invertido com rolamento à frente; posições de força 

Prognóstico Parte 
Introdutóri
o 

Introdutóri
o 

Parte 
Element
ar  

Elementar Parte Avançado 
/Avançado 

Alunos Diogo, 
Jorge, 
Luana, 
Luis, 
Tiago 

Alexandra, 
Biana, 
Carvalho, 
Soares, 
Josué, 
Mariana, 
Mihaela, 
Samuel 

Beni, 
Bruno, 
Cadijato, 
Miguel, 
Mónica, 
Sandeep 

Elena, 
Nikhill, 
Rodrigo, 
Sátira, 
Dragos 

Alex, Margarida 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a

 

O aluno realiza: 

 Cambalhota à 
frente engrupada 
(em alguns casos 
com plano 
inclinado); 

 Cambalhota à 
retaguarda 
engrupada (em 
alguns casos 
com plano 
inclinado); 

 Pino de braços 
com ajuda e com 
progressão; 

 - Posições de 
flexibilidade 
(ponte); 

 Avião; 

 Roda 

O aluno realiza: 

 Cambalhota à 
frente pernas 
unidas e 
afastadas; 

 Cambalhota à 
retaguarda 
unidas e 
afastadas; 

 Pino de braços 
com ajuda; 

 Roda; 

 Avião. 
 

O aluno realiza: 

 Cambalhota à 
frente pernas 
unidas e 
afastadas; 

 Cambalhota à 
retaguarda unidas 
e afastadas; 

 Pino de braços 
com ajuda; 

 Rondada; 

 Pino de braços 
terminando em 
ponte; 

 Avião; 

 Espargata/Sapo. 
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3
ª 

E
ta

p
a

 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno 
realiza: 
 
Em sequência o aluno 
realiza: 
 

 Avião, 
cambalhota à 
frente, ½ pirueta, 
cambalhota 
atrás, posição de 
flexibilidade e 
pino com ajuda e 
roda. 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno 
realiza: 

 Pino de braços 
sem ajuda; 

 Cambalhota à 
frente saltada; 

 Pino de braços 
com rolamento 
à frente; 

 Roda. 
 
Em sequência o aluno 
realiza: 
 
Cambalhota à frente 
saltada, roda, ½ volta, 
cambalhota atrás de 
pernas afastadas, 
posição de flexibilidade, 
pino sem ajuda. 
 
Ou 
Cambalhota à frente 
saltada, roda, ½ volta, 
cambalhota atrás 
engrupada, cambalhota 
atrás de pernas 
afastadas, posição de 
flexibilidade, pino 
cambalhota 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza: 

 Pino de braços 
sem ajuda; 

 Cambalhota à 
frente saltada; 

 Pino de braços 
com rolamento à 
frente; 

 Bandeira; 

 Roda a um braço; 

 Rolamento atrás 
com passagem 
por pino (com 
ajuda) 

 
Em sequência o aluno 
realiza: 
Cambalhota à frente 
saltada, roda, ½ volta, 
cambalhota atrás de 
pernas afastadas, 
cambalhota atrás de 
pernas juntas e esticadas, 
posição de flexibilidade, 
pino cambalhota, 
rolamento atrás com 
passagem por pino (com 
ajuda); 

4º 
Etapa 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 48- Objetivos específicos de Ginástica de Solo 
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Ginástica de aparelhos 

Ginástica de aparelhos 

Competências 
Transversais 
a todos os 
níveis 

 Coopera com os companheiros nas ajudas, paradas e nas correções 
que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança pessoal e dos companheiros, e colabora na preparação, 
arrumação e preservação do material. 

Conteúdos 9º 
ano 

Plinto na transversal: salto de eixo e entre mãos; Minitrampolim ¾ mortal à frente 
para plano elevado 

Prognóstico Introdutório Parte 
Elementar 

Elementar  Parte Avançado/ 
Avançado 

Alunos Luana, Luis Alexandra, 
Biana, Elena, 
Carvalho, 
Soares, 
Miguel, 
Mihaela, 
Mónica, 
Dragos 

Alex, Beni, 
Bruno, 
Cadijato, 
Diogo, Jorge, 
Josué, 
Mariana, 
Rodrigo, 
Sandeep, 
Sátira, Tiago 

Margarida, 
Nikhill, Samuel 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a

 

O aluno realiza: 
No plinto, após corrida 
de balanço e chamada 
a pés juntos no 
trampolim/ reuther, o 
aluno realiza: 

 Salto de eixo 
(no boque para 
as alunas com 
maior 
dificuldade e no 
plinto 
transversal para 
os que já fazem 
no bloque), em 
progressão; 

 Salto entre 
mãos (no 
boque para as 
alunas com 
maior 
dificuldade e no 
plinto 
transversal para 
os que já fazem 
no bloque) 

 Salto de coelho 
com saída em 
eixo; 

No minitrampolim, após 
corrida de balanço, o 
aluno realiza: 

 Salto em 
extensão; 

O aluno realiza: 
 
No plinto, após corrida de 
balanço e chamada a pés juntos 
no trampolim reuther, os 
seguintes saltos: 

 Salto de eixo (boque ou 
plinto transversal); 

 Salto entre mãos (boque 
ou plinto transversal); 

 Salto de coelho com saída 
em eixo; 

No minitrampolim, após corrida 
de balanço, o aluno realiza: 

 Salto engrupado; 

 ½ Pirueta; 

 Carpa pernas afastadas 

O aluno realiza: 
No plinto, após 
corrida de 
balanço e 
chamada a pés 
juntos no 
trampolim reuther, 
os seguintes 
saltos: 
 

 Salto de 
eixo, no 
plinto 
longitudin
al; 

 Salto 
entre 
mãos no 
plinto 
longitudin
al; 

 Salto de 
coelho 
com 
saída em 
eixo. 

 
No minitrampolim, 
após corrida de 
balanço, o aluno 
realiza: 

 Salto 
engrupad
o; 
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 Salto 
engrupado; 

 ½ Pirueta 

 ½ 
Pirueta; 

 Carpa 
pernas 
afastadas 

3
ª 

E
ta

p
a

 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno 
realiza: 
No plinto realiza: 

 Cambalhota à 
frente no plinto 
longitudinal. 

 
No minitrampolim 
realiza: 
 

 Carpa pernas 
afastadas 

 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno 
realiza: 
No plinto realiza: 
 

 Salto de eixo, no 
plinto 
longitudinal; 

 Salto entre mãos 
no plinto 
longitudinal 

No minitrampolim 
realiza: 

 ¾ De mortal à 
frente para 
plano elevado 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza: 
No minitrampolim, após 
corrida de balanço, o aluno 
realiza: 
 

 Mortal à frente 
engrupado com e 
sem ajuda; 

 Carpa pernas 
juntas. 

 

4
º 

E
ta

p
a

 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 49- Objetivos específicos de Ginástica de Aparelhos 
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Ginástica acrobática 

Ginástica acrobática 

Competências 
Transversais 
a todos os 
níveis 

 Coopera com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a 
melhoria das suas prestações, preservando sempre as condições de 
segurança; 

 Compreende e desempenha corretamente, as funções, quer como base, 
quer como volante, na sincronização dos diversos elementos 
acrobáticos e coreográficos; 

 Conhece e efetua com correção técnica as pegas, os montes e 
desmontes do tipo simples ligados aos elementos a executar,  

Conteúdos 9º 
ano 

Exercícios 1, 2, 3, 4 e 5 a pares; Exercícios 1, 2, 3, 4 a trios: Coreografia 
musicada 

Prognóstico Não avaliado - Introdutório 
Alunos Todos 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a

 

x x x 

3
ª 

E
ta

p
a

 

Em situação de exercício a par, realizam os seguintes elementos técnicos, com 
coordenação e fluidez de movimentos: 

 O base em posição de deitado dorsal com os membros superiores em 
elevação, segura o volante pela parte anterior das suas  pernas que, em 
prancha facial, apoia as mãos na parte anterior das pernas do base, 
mantendo o corpo em extensão. 

 O base sentado, com pernas afastadas e estendidas, segura pelas 
ancas o volante que executa um pino, com apoio das mãos entre as 
coxas do base, mantendo o alinhamento dos segmentos. O desmonte 
deve ser controlado e com os braços em elevação superior. 

 O base com um joelho no chão e outra perna fletida (planta do pé bem 
apoiada no solo e com os apoios colocados em triângulo), suporta o 
volante que, de costas, sobe para a sua coxa e se equilibra num dos 
pés. Utilizam a pega simples (de apoio), mantendo-se com o tronco 
direito e evitando afastamentos laterais dos braços. Desmonte deve ser 
controlado e com os braços em elevação superior. 

 Cambalhota à frente a dois (tank), iniciando o movimento com o volante 
a segurar os tornozelos do base, colocando de seguida a cabeça entre 
os pés do base que, segurando-o da mesma forma, executa a 
cambalhota, voltando à posição inicial. Movimento contínuo, harmonioso 
e controlado. 

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

 Dois bases em posição de deitado dorsal em oposição e os membros 
superiores em elevação, com um dos bases a segurar o volante nas 
omoplatas e o outro a segurá-lo nos gémeos, suportando assim o 
volante que se encontra em prancha dorsal, com o corpo em extensão. 

 Dois bases, frente a frente, em posição de afundo com um dos joelhos 
em contacto, segurando o volante nos gémeos que realiza um equilíbrio 
em pé nas coxas dos bases junto aos seus joelhos. 

 Dois bases, com pega de cotovelos, suportam o volante em prancha 
facial que mantém a tonicidade necessária para evitar oscilações dos 
seus segmentos corporais. Após impulso dos bases, o volante efetua 
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um voo, mantendo a mesma posição, para recepção equilibrada nos 
braços dos bases. 

4
º 

E
ta

p
a

 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 50- Objetivos específicos de Ginástica de Acrobática 
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Atletismo 

Atletismo 

Competência
s 
Transversais 
a todos os 
níveis 

 Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões que 
favoreçam a melhoria das suas ações, cumprindo as regras de 
segurança, bem como na preparação, arrumação e preservação do 
material.  

Conteúdos 9º 
ano 

Corrida de velocidade (40m); Corrida de estafetas (4x40); Corrida de barreiras; 
Salto em comprimento (técnica de voo na passada); Salto em altura (Fosbury 
Flop); Lançamento do peso (3/4); Triplo Salto 

Salto em Comprimento/Lançamento do peso 
Prognóstico Parte 

Introdutóri
o 

Introdutório Parte 
Elementa
r  

Elementa
r 

Parte Avançado/ 
Avançado 

Alunos Luana, Luis 
/  
Biana, 
Diogo, 
Carvalho, 
Luis, 
Margarida, 
Rodrigo, 
Sandeep, 
Sátira, 
Dragos 
 

Alex, Alexandra, 
Beni, Biana, 
Margarida, 
Mihaela 
/   
Alex, Beni, 
Bruno, Cadijato, 
Elena, Soares, 
Jorge, Josué, 
Luana, 
Mariana,Miahela
, Mónica, 
Samuel 
 

Carvalho, 
Soares, 
Mariana, 
Mónica, 
Miguel, 
Samuel, 
Dragos 
/   
Alexandra, 
Miguel, 
Nikhill, 
Tiago 
 

- Bruno, Cadijato, 
Diogo, Elena, 
Jorge, Josué, 
Nikhill, Rodrigo, 
Sandeep, Sátira, 
Tiago 
/ - 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a

 

No salto em comprimento o 
aluno realiza: 
 

 Corrida de balanço; 

 Apoio ativo e extensão 
completa da perna de 
impulsão na zona de 
chamada; 

 Eleva energicamente a 
coxa da perna livre e 
mantendo-a em 
elevação durante o voo; 

 Realiza a queda a pés 
juntos.  

 
No lançamento do peso o aluno 
realiza: 
 

 De lado e sem balanço, 
apoia o peso na parte 
superior dos 
metacarpos e nos 
dedos; 

 Peso junto ao pescoço; 

No salto em 
comprimento o aluno 
realiza (para além dos 
objetivos do nível I); 
 

 Eleva 
energicamente 
a coxa da 
perna livre e 
mantendo-a em 
elevação 
durante o voo; 

 Puxa a perna 
de impulsão 
para junto da 
perna livre na 
fase 
descendente do 
voo; 

 Realiza a 
queda a pés 
juntos; 

 Toca no solo 
com Flexão do 

No salto em 
comprimento o 
aluno realiza (para 
além dos objetivos 
do nível E); 
 

 Puxa as 
penas e os 
braços 
paralelos 
pra a 
frente e 
para baixo 
dom 
inclinação 
do ronco à 
frente na 
receção. 

 
No lançamento do 
peso o aluno 
realiza (para além 
dos objetivos do 
nível E); 
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 Flexão da perna do lado 
do peso e inclinação do 
tronco sobre a perna; 

 Empurra o peso para a 
frente e para cima; 

 Extensão da perna e do 
braço do lançamento e 
avanço da bacia; 

 Mantêm o cotovelo 
afastado em relação ao 
tronco.  

tronco à frente 
No lançamento do peso 
o aluno realiza (para 
além dos objetivos do 
nível I); 
 

 Coloca-se de 
costas com 
duplo apoio e 
roda sem 
balanço; 

 Avança a bacia 
do lado do peso 
com extensão 
total das pernas 
e braço de 
lançamento. 

 Desliza de 
costas com 
ritmo de 
apoios – 
curto e 
longo – 
rasante ao 
solo. 

 Troca de 
pés após a 
saída do 
peso em 
equilíbrio. 

3
ª 

E
ta

p
a

 

 Corrida de velocidade (40 m) – Parte de blocos ou agachado, acelera 
até à velocidade máxima, com apoios ativos e extensão completa da 
perna de impulsão, termina sem desaceleração nítida e com inclinação 
do tronco à frente nas últimas passadas; 

 Corrida de estafetas (4 x 40 m) - Recebe o testemunho em movimento, na zona 
de transmissão e entrega-o, após sinal sonoro, com segurança e sem acentuada 
desaceleração; 

 Corrida de barreiras – Após uma partida de blocos ou agachada, “ataca” 
a barreira com elevação do joelho e extensão da perna de ataque. 
Realiza uma passagem com trajetória rasante, em equilíbrio, apoiando o 
terço anterior do pé longe da barreira e sem desaceleração nítida; 

 Salto em comprimento (técnica de voo na passada) – Realiza uma 
corrida de balanço de 8 a 12 passadas e impulsão na tábua de 
chamada. Aumenta a cadência nas últimas passadas para realizar uma 
impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna de impulsão 
para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o 
mais longe possível, com flexão do tronco à frente; 

 Salto em altura (Fosbury Flop) - Realiza uma corrida de balanço de 5 a 8 
passadas, com as últimas 3/4 passadas em curva. Apoia ativamente o pé de 
chamada no sentido da corrida, com elevação enérgica da coxa da perna livre, 
conduzindo o joelho para dentro (provocando a rotação da bacia). Transpõe a 
fasquia com o corpo ligeiramente “arqueado”. Flexão das coxas e extensão das 
pernas na fase descendente do voo, caindo de costas no colchão com os braços 
afastados lateralmente; 

 Lançamento do peso (3/4 kg) – Dentro do círculo de lançamentos, 
coloca-se de costas com duplo apoio e roda sem balanço, avançando a 
bacia do lado do peso com extensão total das pernas e do braço do 
lançamento para empurrar o engenho para a frente e para cima, 
mantendo o cotovelo afastado em relação ao tronco; 

  Triplo salto - Realiza uma corrida de balanço de 6 a 10 passadas e 
impulsão na tábua de chamada. Realiza corretamente o encadeamento 
dos apoios - 1.º salto em pé coxinho, 2.º salto para o outro pé e o último 
com a técnica de passada, com queda a dois pés na caixa de saltos. 
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4
º 

E
ta

p
a

 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 51- Objetivos específicos de Atletismo 
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6.1.3 Raquetas 
Badmínton 

Competências 
Transversais 
a todos os 
níveis 

 Coopera com os companheiros, nas diferentes situações, 
escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e do 
companheiro, admitindo as indicações que lhe dirigem, aceitando 
as opções falhas dos seus colegas e dando sugestões que 
favoreçam a sua melhoria.  

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das 
principais ações técnico-táticas, adequando as suas ações a esse 
conhecimento.  

Conteúdos 9º 
ano 

Remate e Amorti; serviço curto e comprido; desloca-se e posiciona-se 
corretamente para devolver o volante 

Prognóstico Parte 
Introdutório 

Introdutório Parte Elementar  Elementar 

Alunos 

Biana 

Alexandra, 
Bruno, 
Cadijato, 
Luana, Luis, 
Margarida, 
Mariana, 
Mihaela, 
Rodrigo 

Beni, Elena, 
Carvalho, Soares, 
Jorge, Miguel, 
Mónica, Nikhill, 
Sátira 

Alex, Bruno, Diogo 
C, Josué, Rodrigo, 
Samuel, Sandeep. 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a

 

O aluno realiza: 
 
Em situação de jogo de 
cooperação 1+1  
 

 Diferencia os tipos de 
pegas, desloca-se e 
posiciona-se 
corretamente, para 
devolver o volante, 
utilizando diferentes 
tipos de batimentos: 
Clear; Lob; e serviço 

O aluno realiza: 
 
Em situação de jogo 
de singulares, 
desloca-se e 
posiciona-se 
corretamente, para 
devolver o volante 
(evitando que este 
caia no chão), 
utilizando diferentes 
tipos de batimentos:  
 

 Clear, lob, 
drive, amorti; 

 Serviço curto 
e comprido 
colocando 
corretamente 
os apoios 
dando 
continuidade 
ao 
movimento 
após o 
batimento. 

O aluno realiza: 
 
Em situação de jogo 
1x1: 
 

 Inicia o jogo 
co serviço 
curto ou 
comprido, 
consoante as 
situações, de 
forma a criar 
dificuldades 
ao adversário; 

 Desloca-se 
com rapidez e 
oportunidade 
e recupera 
rapidamente a 
posição base; 

 Realiza com 
intencionalida
de os 
batimentos – 
clear, drive, 
lob, remate e 
amorti. 
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 3
ª 

E
ta

p
a

 
Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  
 

  O serviço curto e 
comprido, colocando 
corretamente os 
apoios e dando 
continuidade ao 
movimento do braço 
após o batimento; 

 Batimento Drive; 

 Mantém uma posição 
base com os joelhos 
ligeiramente fletidos e 
com a perna direita 
avançada, 
regressando à posição 
inicial após cada 
batimento 

 Desloca-se com 
oportunidade; 

 Executa o serviço 
curto e comprido. 

 

Para além dos 
objetivos anteriores, 
o aluno realiza: 

 Mantém a 
atitude 
básica 
defensiva 
(posição 
base), com 
os joelhos 
ligeiramente 
fletidos e 
com a perna 
direita 
avançada, 
regressando 
à posição 
inicial após 
cada 
batimento, 
em 
condições 
favoráveis à 
execução de 
novo 
batimento;  

 Executa a 
pega da 
raquete 
(esquerda e 
direita) de 
acordo com a 
trajetória do 
volante;  

Utiliza a técnica de 
batimento remate 
consoante a leitura 
de jogo. 

Para além dos 
objetivos anteriores, o 
aluno realiza: 

 Os batimentos 
referidos para 
a etapa 
anterior, em 
situação de 
oposição; 

 Remata na 
sequência do 
serviço alto do 
companheiro; 

 

 4
º 

E
ta

p
a

 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 52- Objetivos específicos de Badminton 
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6.1.4 Patinagem 

Patinagem 

Competências 
Transversais 
a todos os 
níveis 

 Coopera com os companheiros, nas aceitando e dando sugestões que 
favoreçam a sua melhoria, preservando sempre as condições de 
segurança pessoal e dos companheiros e de manutenção e de 
arrumação do material.  

Conteúdos 9º 
ano 

 

Prognóstico Parte 
Introdutório 

Introdutório Parte 
Elementar  

Elementar Elementar - 
Aperfeiçoamento 

Alunos 
Biana, Bruno, 
Carvalho, 
Luana, Luis, 
Mariana,Miguel, 
Mónica, 
Sandeep 

Diogo, 
Elena, 
Rodrigo, 
Tiago 

Alex, 
Alexandra, 
Cadijato, 
Jorge, 
Margarida, 
Samuel, 
Sátira 

Beni, 
Josué, 
Nikhill, 
Dragos 

Soares, Mihaela 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a

 x 
O aluno realiza: 
Um percurso em patins, com 
equilíbrio e fluidez de 
movimentos, combinando 
habilidades selecionados entre 
as seguintes: 

 Arranca para a frente, 
para a esquerda e 
para a direita 
(inicialmente treina em 
cima de um colchão 
ou com um colega ao 
lado);  

 Desliza 
simultaneamente 
sobre os dois patins; 

 Curva com os pés 
paralelos, à esquerda 
e à direita;  

 Desliza de “cócoras” 
(carrinho). 

x 
O aluno realiza: 
 
Um percurso em patins, 
com equilíbrio e fluidez 
de movimentos, 
combinando 
habilidades 
selecionados entre as 
seguintes: 

 Patina para a 
frente após 
arranque frontal 
ou lateral; 

 Desliza para a 
frente e para 
trás em um 
apoio – 
“Quatro”; 

 Desliza para 
trás cruzando 
uma das 
pernas à 
retaguarda; 

 Desliza para a 
frente e para 
trás 
desenhando m 
encadeamento 
de círculos – 
“oitos”; 

 Curva com os 
pés paralelos, à 
esquerda e à 
direita; 

 Desliza de 

x 
O aluno realiza: 
 
Um percurso em 
patins, com 
equilíbrio e fluidez 
de movimentos, 
combinando 
habilidades 
selecionados entre 
as seguintes: 

 Inverte o 
sentido do 
deslize a 
partir da 
posição de 
águia; 

 Meia volta 
ou volta em 
deslocamen
to para a 
frente ou 
para trás, 
continuando 
o deslize; 

 Saltos a um 
e dois pés 
sobre 
obstáculos 
ou marcas 
traçadas no 
solo. Com 
receção ao 
solo com os 
membros 
inferiores 3

ª 
E

ta
p

a
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“cócoras” 
(carrinho) 

 Trava em “T”. 

semi-
fletidos em 
equilíbrio e 
segurança. 

4
º 

E
ta

p
a

 Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 53- Objetivos específicos de Patinagem 
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6.1.5 Atividades rítmicas expressivas 
Sariquité e Rumba Quadrada 

Dança Sociais 

Competências 
Transversais 
a todos os 
níveis 

 Coopera com os companheiros, incentiva e apoia a sua participação em 
todas as situações, apresentando sugestões de aperfeiçoamento, e 
considerando, por seu lado, as propostas que lhe são dirigidas. Aceita 
as limitações do parceiro, bem como as suas falhas, procurando o êxito 
do par em todas as situações. 

 Analisa a sua ação e a dos companheiros, nos diferentes tipos de 
situação, apreciando as qualidades e características do movimento, 
como fonte de inspiração, utilizando eventualmente essa apreciação 
para as suas iniciativas pessoais 

Conteúdos 9º 
ano 

Sariquité, rumba quadrada  

Prognóstico Matéria sem avaliação inicial 
Alunos Todos 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a

 O aluno realiza: 
 
“Rumba Quadrada”: 

 Compasso Lento, Rápido, Rápido Passo básico em posição fechada, os 
passos para a frente e para trás são num ritmo lento e os laterais (sem 
ultrapassar a largura dos ombros) e a junção dos apoios ao ritmo rápido; 
Passos progressivos em posição fechada, para a frente e para trás. 
(Homem a avançar com a perna esquerda a um ritmo lento, rápido, 
rápido e lento, rápido, rápido); 

Sariquité. 

 Eleva os calcanhares à retaguarda no passo corrido, finalizando co 
acentuação forte nos dois últimos dois apoios; 

 Cruza atrás o calcanhar no passo saltado lateral com batimentos fortes 
nos últimos dois apoios; 

 Rodopios individuais ou com o par em passe de corrida rápido, 
finalizando com batimento forte nos dois últimos apoios. 3

ª 
E

ta
p

a
 

4
º 

E
ta

p
a

 

 
Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 54- Objetivos específicos de Dança 
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6.1.6 Desportos de Combate 
Luta 

Luta Olímpica 

Competências 
Transversais 
a todos os 
níveis 

 Em todas as situações da luta, cumpre as regras estabelecidas, 
respeitando sempre a integridade física 

do parceiro, mesmo com prejuízo da sua própria vantagem; 

 Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões que 
favoreçam a melhoria dos seus 

desempenhos.; 

 Conhece o objectivo da luta (vitória por assentamento de espáduas ou 
pontos), a ética do lutador e as 

pontuações, bem como as regras das competições simplificadas e o significado 
das ações e sinais de 
arbitragem (duração, paragem do combate e reinício do combate em pé e no 
solo), adequando a sua 
atuação a esse conhecimento enquanto praticante, marcador e cronometrista. 

Conteúdos 9º 
ano 

 Luta no solo 
 

Prognóstico Matéria sem avaliação inicial 
Alunos Todos 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a

 O aluno realiza: 
 
Em situação de luta no solo, utilizando a força das suas alavancas em 
conjugação com os movimentos do parceiro e as manobras de controlo/esquiva, 
cria e aproveita situações de vantagem nítida, executando com correção e 
eficácia as técnicas de: 

 Dupla prisão de pernas com rotação, com as mãos a agarrar a perna do 
defesa, junto ao joelho 

e junto à articulação coxo-femural onde o ombro encosta; na rotação, as costas 
do atacante devem 
ficar nitidamente sobre o peito do defesa. 

 Prisão do braço por dentro com rotação pela frente (de preferência com as 
mãos dadas sobre 

as costas do defesa), o cotovelo do braço que não efetua a chave apoia no 
pescoço do defesa, na 
rotação eleva-se o cotovelo do braço que efetua a prisão e, com o braço oposto, 
bloqueia-se a cabeça do parceiro. 

 Dupla prisão de braços com o braço que controla junto ao ombro, se 
possível a empurrar a 

cabeça do adversário, a outra mão controla o mesmo braço do parceiro junto ao 
cotovelo e durante o desequilíbrio o tronco do atacante roda, avançando o 
ombro e deslocando o pé do lado da projeção para trás. 

 Pernas cruzadas e bloqueadas por um braço ao nível da axila e pela mão 
controlando a perna 

(do defesa) acima do tornozelo; o outro braço agarra a coxa do defesa junto ao 
joelho e, na rotação o tronco acompanha o movimento com as pernas coladas 
no peito. 3

ª 
E

ta
p

a
 

4
º 

E
ta

p
a

 

 
 
 Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 55- Objetivos específicos de Luta Olímpica  
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6.1.7 Aptidão física 

Através da aplicação da bateria de teste fitnessgram, obteve-se a avaliação da aptidão 

física onde os alunos conseguiram apresentar um nível positivo, a nível geral, onde o 

meu principal foco passará por conseguir colocar todos os alunos dentro da ZSAF e 

ainda aumentar as capacidades daqueles que já estão com um nível positivo. Nisto quero 

dizer, que pretendo visar esta área constantemente nas aulas de maneira a obter 

resultados a médio e longo prazo. 

A maior presença nos meus planos de aula serão os momentos de trabalho das 

capacidades motoras condicionais, principalmente, obtendo no mesmo sentido trabalho 

nas componentes coordenativas. 

Os objetivos a ter em conta para o planeamento desta área e que terá a duração de 

todas as etapas previstas neste PAT, são apresentadas na tabela x. 
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Capacidades 

Motoras 

Condicionais e 

Coordenativas 

Competências a desenvolver ao longo do presente ano letivo 

2014/015 

Resistência 

O aluno realiza em situação de corrida contínua, de jogo, percurso 

de habilidades ou outra, ações motoras globais de longa duração 

(acima de 10 minutos) com intensidade moderada a vigorosa, sem 

diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à 

fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço 

Força 

 

O aluno realiza com correção em circuitos de treino ou exercitação 

simples, como volume e intensidade definidas pelo professor, 

ações motoras de contração muscular localizada, vencendo 

resistências de carga fraca ou ligeira, com elevada velocidade em 

cada ação, em esforços de duração relativamente prolongada, 

resistindo à fadiga sem diminuição nítida de eficácia 

Velocidade 

 

O aluno nas situações definidas pelo professor, respeitando os 

tempos de trabalho e de recuperação adequados, realiza ações 

motoras globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, no menor 

tempo possível, sem perda de eficácia e realiza ações motoras 

globais de curta duração ( até 45 ´´ ) com máximo de intensidade 

naquele tempo, sem diminuição nítida de eficácia. 

Flexibilidade 

O aluno respeitando as indicações metodológicas específicas do 

treino da flexibilidade (ativa), realiza ações motoras com grande 

amplitude, à custa de elevada mobilidade articular e elasticidade 

muscular.  

Destreza Geral / 

Agilidade 

O aluno realiza movimentos de deslocamento no espaço 

associados a movimentos segmentares, com alternância de ritmos 

e velocidade, em combinações complexas desses movimentos, 

globalmente bem coordenadas  

Tabela 56- Competências da Aptidão Física  
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6.1.8 Conhecimentos 

Os  temas que pretendo abordar relacionados com a atualidade da nossa sociedade e 

conhecimentos de cultura geral. Os mais pertinentes temas tais como os principais 

grupos musculares, capacidade físicas condicionais, hidratação, composição corporal, 

diferenças entre a EF e o Desporto e a frequência cárdica, são de grande interesse que 

os alunos aprendam e obtenham conhecimento. A turma não ostenta conceitos básicos 

dos locais e nomenclatura dos músculos, e também pelo facto de que nos testes iniciais a 

turma ter demonstrado falta de alguns conhecimentos dos temas referidos como não 

saber distinguir Desporto de EF. 

Os temas tais como que incluem saúde e alimentação será de muito interesse, visto que 

as raparigas apresentam curiosidades sobre tais temas e os rapazes mais do interessa 

da alimentação, pois alguns deles são atletas federados e tiram duvidas sobre esse tema 

para uma melhor percepção se aquilo que está fazendo em casa é o mais adequado para 

a sua prática. 

Período Temas  

1º Período 

 Grupos Musculares (Glúteos,  Quadricípites, Isquiotibiais, 

Bicípites, Tricípites)- Porções e sua localização; 

 Capacidades motoras: Condicionais e Coordenativas 

(Condicionais: definição de cada uma e os dois tipos de 

resistência)  

2 º período 

 Desenvolvimento das capacidades motoras: Condicionais e 

Coordenativas (Condicionais: Tipos de cada capacidades) 

 Grupos Musculares (além dos mencionados no período 

passado: Peito, Abdominal, Costas, Gémeos); 

 Composição Corporal (IMC); 

 Alimentação 

 Frequência Cardíaca (continuação do 1º período + relacionar 

valores obtidos com a capacidade cardiorrespiratória); 

 Diferença entre Desporto e Educação Física; 

 Higiene 

3º período 
 Afetividade 

 Qualidade do meio ambiente 

Tabela 57- Conhecimentos a abordar 
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7 Estratégias de ensino 

7.1 Instrução 

 A instrução inicial deve ser breve e precisa e deve apenas abordar as matérias 

que irão ser abordadas na aula. 

 Deve ser transmitido na instrução inicial as regras de segurança para a aula; 

 Instrução preferencialmente com os alunos dispostos em “U”; 

 A instrução deve ser faseada, dividida pelos vários momentos da aula; 

 Antes de cada exercício deve ser enunciado os objetivos e os critérios de êxito do 

mesmo; 

 A instrução deve ser clara e breve de forma a garantir a atenção de todos, sendo 

focado apenas as componentes criticas dos gestos técnicos; 

 A instrução deve ser acompanhada pela demonstração da tarefa, seja ela feita por 

mim ou por um aluno mais apto na matéria em questão. A demonstração deve ser 

feita para toda a turma; 

 Em caso de aulas organizadas por estações, a demonstração deve ser feita no 

início e em todas as estações e deve ser garantido que todos os alunos estejam 

sentados; 

 No fim da instrução, questionar sempre aos alunos se existem dúvidas; 

 No final da aula deve ser feito um balanço sobre os aspetos positivos e negativos 

da aula, assim como deve ser informado o local da próxima aula; 

7.2 Organização 

7.2.1 Alunos 

 Os grupos de trabalho devem ser previamente formados tendo em conta os 

critérios mencionados no ponto Formação de Grupo, do presente trabalho; 

 Nesta fase inicial são introduzidas ordens de comando de forma a criar certas 

rotinas de trabalho, como pedir à delegada da turma que organize a turma 

enquanto o professor organiza os alunos que não estão realizando a aula, para 

arrumarem o material utilizado em aula. Vocalizar, “chega perto”, por exemplo, 
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para os alunos se aproximar do professor, sentar-se e formar um “U” e e “Toma 

atenção” para pararem e ficar a ouvir a instrução fornecida pelo professor. Ainda 

serão acrescentadas contagem decrescentes, iniciando no “4”, para todos se 

juntar após alguma interrupção na aula. A duração destas ordens de comando 

tem como previsão todo o ano letivo; 

 Garantir que na transição de exercícios, este seja efetuada de forma rápida sem 

ocorrência de comportamentos fora da tarefa. Determinar um intervalo de tempo 

para a transição; 

 Em aulas com necessidade de estabelecer equipas, os coletes devem ser 

distribuídos no início do primeiro exercício da aula e as equipas devem ser as 

mesmas em todos os exercícios; 

 

7.2.2 Espaços e Materiais 

 Incluir os alunos na montagem e desmontagem do material, para que no futuro 

estes sejam autónomos nesta tarefa; 

 Nas aulas, em que seja necessária a utilização de muito material, este deve ser 

montado previamente para garantir um maior tempo de prática.  

 

7.2.3 Tempo 

 O registo de presenças será efetuado logo após a passagem do quinto minuto 

seguinte do toque de entrada, passando de seguida aos exercícios de 

aquecimento definidos pelo professor; 

 

7.2.4 Tarefas 

 Os aquecimentos devem ser adequados às matérias que serão abordadas 

durante a aula; 

 Os exercícios devem ter variantes de facilidade e dificuldade para as diversas 

situações de aprendizagem de forma a conseguir diferenciar o ensino e adequar 
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as situações ao nível dos diferentes alunos. Na avaliação inicial é expresso pela 

situação A e situação B de cada matéria; 

 Organizar as aulas por estações, com mais que uma matéria de forma a ser mais 

motivador para os alunos e que seja possível avaliar mais que uma matéria; 

 

7.3 Feedback 

 Fornecer diversos tipos de feedback, utilizando o mais adequado para cada 

situação; 

 Privilegiar o feedback positivo em detrimento do negativo;  

 Chamar os alunos pelo nome para individualizar o feedback e para garantir o 

adequado timing do mesmo; 

 Fornecer feedback coletivo para toda a turma ou para o grupo de trabalho quando 

se verificar um erro comum ou muito frequente. 

 

7.4 Clima 

 Chamar os alunos pelo seu nome de forma a criar uma relação mais próxima com 

cada um deles; 

 Encontrar um equilíbrio entre uma postura de autoridade e de afetividade para 

proporcionar um relacionamento mais próximo dos alunos, respeitando sempre os 

limites da relação professor-alunos; 

 Os comportamentos positivos e adequados ao exercício devem ser valorizados 

para toda a turma tomar conhecimento em detrimento dos comportamentos 

desviantes, devem ser repreendidos e punidos com o intuito de criar um clima 

adequado ao ensino; 
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7.5 Disciplina 

 Criar e consolidar a rotina de os alunos se colocarem em “U” em frente ao 

professor sempre que esta dê a ordem de comando “Chega” nas transições de 

exercícios, demonstrações ou períodos de instrução.  

 Intervir sobre os comportamentos desviantes, interrompendo a aula e marcando 

uma posição e adequando uma sanção pré-estabelecida para os alunos em 

questão e a turma em geral; 

 Sensibilizar os alunos para a importância de um comportamento apropriado 

dentro e fora da sala de aula.  

 Efetuar uma correta circulação pelo espaço da aula de forma a visualizar todos os 

elementos da turma, de forma a garantir o controlo da mesma; 

 No planeamento das aulas, realizar os exercícios de forma a diminuir os tempos 

de espera para evitar comportamentos de desvios; 

 Relembrar as regras de segurança sempre que que a matéria assim o necessitar; 

 

 

7.6 Formação de grupos 

Numa primeira fase os grupos formados tendiam a ser heterógenos, visto que foram 

separados pela numeração, facilitando a organização da aula. Nesta fase inicial optei 

sempre por controlar a criação dos grupos de trabalho através da numeração, de forma a 

evitar a dispersão da turma, a desorganização na rotação entre tarefas, e ainda contribuir 

para o incremento do tempo potencial de aprendizagem. 

A formação de grupos será concebida tendo em conta os comportamentos dos alunos, 

sendo este principal foco desta formação. A posterior criação dos grupos de trabalho 

homogéneos passa pela capacidade de trabalharem juntos num clima de cooperação e 

motivação, tentando sempre superar-se a si aos seus colegas. Nos grupos heterogéneos, 

terão sempre em conta objetivos anteriores, mas também com o objetivo de cooperação 

e auxílio dos colegas com um nível superior para com os alunos com mais dificuldade. 
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8 Estilos de ensino 

Os estilos de ensinos predominantes nesta etapa serão os estilos convergentes, 

nomeadamente o estilo de ensino por comando e por tarefa. Isto porque a turma  

apresenta poucas rotinas de trabalho suficientes para que desempenhem tarefas num 

estilo mais divergente.  

O estilo de ensino por comando baseia-se na relação direta e imediata entre o estímulo 

de professor e a resposta do aluno. O professor dá uma ordem de comando aos alunos e 

estes agem de acordo com a instrução deste, sem qualquer tipo de participação ativa nas 

decisões da aula. Neste estilo de ensino todas as decisões tomadas na aula são da 

responsabilidade do professor, sendo que o papel do aluno é seguir corretamente todas 

as decisões/opções do professor. A única opção que o aluno pode tomar é no sentido de 

escolher se realiza ou não a atividade proposta. A partir do momento em que o aluno 

opta por realizar a atividade, todas as outras decisões levadas a cabo na aula são da 

responsabilidade do docente. No presente estilo de ensino é muito importante o conceito 

de demonstração, pois é essencial existir um modelo a seguir, quer este seja 

apresentado pelo professor ou por um aluno a mando do professor. (Onofre & Martins, 

2013) 

Assim, permite um maior controlo sobre a aula, diminuindo os comportamentos 

desviantes e aumentando a prática dos alunos nas tarefas propostas.  

O estilo de ensino por tarefa permite criar condições de individualização e tem como 

características, o aluno assume algumas decisões (espaço e o tempo) para realizar a 

tarefa que permitem a sua individualização (uso de uma ficha tarefa). Outra característica 

é de libertação do professor para um melhor acompanhamento individual,  um feedback 

mais incisivo, sobre os alunos e o que estão realizando. Associadas às matérias, existe 

um rigor no desempenho por repetição, a individualização do acompanhamento das 

dificuldades na tarefa . Quanto ao “papel” desenvolvido pelo aluno, existe uma maior 

autonomia na tomada de algumas decisões, dando algumas iniciativas em relação a uma 

aprendizagem formal, tendo em conta a postura e o ritmo de execução das tarefas. Ainda 

permite que o professor fique mais livre para o acompanhamento individual das tarefas 

sendo assim possível tornar a avaliação inicial numa situação de aprendizagem. (Onofre 

& Martins, 2013) 
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9 Avaliação 

9.1 Avaliação inicial 

Como nos diz Carvalho (1994), a importância do processo de avaliação inicial está no 

diagnóstico das dificuldades e limitações dos alunos face às aprendizagens previstas e 

no prognóstico para o seu desenvolvimento, logo é aqui que o professor de Educação 

Física recolhe com rigor e objetividade informações que fundamentem as suas decisões 

de forma a estabelecer os objetivos e ajustar sistematicamente a atividade dos alunos, 

com o intuito do desenvolvimento dos alunos. 

Para a construção do PAT, a AI é um instrumento essencial para obtenção de 

informações para este documento. São os momentos avaliativos que apresentas as 

técnicas de diagnostico e prognostico que vão fazer com que o professor conheça as 

capacidades e limitações de cada aluno nas diversas matérias e assim tornar o ensino-

aprendizagem no processo inclusivo e diferenciado. 

Primeiro momento de contato na prática dos alunos em conjunto com os professor a 

retirar as suas primeiras ilações sobre as características e particularidades da turma, de 

modo a puder no futuro definir estratégias de ensino adequadas à realidade da turma. O 

documento regulador desta primeira etapa é o PAI, vindo construído do ano anterior, 

sendo que recorreu-se a adaptações e ajustes das situações a avaliar. 

9.2 Avaliação formativa 

Para Carvalho (1994), avaliação consiste num sistema de recolha e interpretação de 

dados onde os professores e alunos possam adaptar a sua atividade aos progressos e às 

dificuldades encontradas durante o processo de ensino-aprendizagem. O processo 

avaliativo está, segundo a mesma autora, destacado em três tipos de recolha de 

informações distintas: as informações adquiridas no início do ano referentes àquilo que 

os alunos podem aprender, sendo esta denominada por avaliação inicial; as informações 

recolhidas ao longo do ano que permitem criar uma apreciação da forma como os alunos 

estão a aprender, sendo possível regular o processo de ensino-aprendizagem, definindo-

se assim a avaliação formativa; e por fim, temos a avaliação sumativa que corresponde a 

uma tomada de decisão sobre a classificação dos alunos em função do grau de 

consecução dos objetivos.  
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A avaliação formativa será um processo contínuo no decurso de toda a etapa e decorrerá 

ao longo das aulas através das estratégias definidas tais como o questionamento, 

feedback e planeamento de períodos de observação para discussão das componentes 

críticas com os alunos. 

Em cada etapa, próximo do final de cada UE será também fornecida uma ficha/grelha 

preenchida por mim com os objetivos específicos pretendidos para cada uma das 

matérias e referindo quais aqueles que os alunos alcançaram. 

No final do período, todos os alunos, receberão informação sobre o seu nível em cada 

matéria, de forma a envolver ativamente os mesmos nas suas aprendizagens. 

 

9.3 Avaliação Sumativa 

A Avaliação Sumativa estará presente no final de cada período e esta tem como principal 

função de certificar as competências desenvolvidos pelo aluno nas 3 áreas de extensão 

da EF: a área da Atividades Físicas e Desportivas, onde a avaliação é feita através dos 

níveis de especificação; a área da Aptidão Física através de Apto/Não Apto e a área dos 

conhecimentos através de Revela/Não Revela. 

Assim sendo a avaliação sumativa terá por base as indicações especificas para o 9º ano 

de escolaridade presentes no PCEF que apresento seguidamente: 

São selecionadas as 6 melhores matérias de cada aluno (onde o aluno revelou melhores 

níveis de desempenho). São obrigatoriamente consideradas: 

 2 Matérias do Subdomínio Jogos Desportivos Coletivos (JDC) 

 1 Matéria do Subdomínio Ginástica 

 1 Matéria do Subdomínio Dança 

 2 Matérias dos restantes Subdomínios, sendo obrigatório que cada Subdomínio 

seja diferente 
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Nível Aptidão Física Conhecimentos 

Atividades Físicas (a) 

O aluno atinge no 

mínimo, os seguintes 

níveis de 

desempenho: 

2 
O aluno Não se encontra 

APTO 

O aluno Não 

REVELA 
6NI 

3 

O aluno encontra-se APTO O aluno REVELA 

5 I + 1 E 

4 2 I + 3E + 1A 

5 3 E + 3 A 

 

Domínio da Aptidão Física 

Considera-se APTO quando o aluno:  

 Se encontra nos parâmetros definidos pela ZSAF (zona saudável de aptidão 

física)  

 

Domínio dos Conhecimentos 

Considera-se que o aluno REVELA os conhecimentos quando:  

 Identifica, interpreta e relaciona e aplica na sua prática os conceitos subjacentes 

aos temas propostos 

 

10 Considerações Finais 

Nestas considerações finais, fica registado que todos informativos deste plano anual 

poderão ter alterações, sendo que longo do ano letivo poderão aparecer carências ao 

nível da apropriação e/ou remodelação em sintonia com o comportamento e progresso da 

turma, conforme as suas carências de aprendizagem, com intuito de superar as 

dificuldades das aprendizagens. 

Este é um documento que permitirá guiar e orientar a minha contribuição e interferência 

como agente de ensino, onde todas as generalidades, estratégias, objetivos específicos, 
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formação de grupos na turma, procedimentos avaliativos, e as prioridades de ensino 

neste documento mencionados, serão ponto de iniciação para a elaboração e preparação 

das todas as etapas e suas unidades de ensino. 
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