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Introdução 

O presente Plano de 3ª Etapa surge integrado no Plano Anual de Turma 

sendo designada de Etapa de Desenvolvimento e Consolidação e decorrendo 

do dia 3 de Fevereiro até ao dia 4 de Abril. 

Este documento visa projetar este ciclo de ensino aprendizagem tendo 

por base o balanço e avaliação daquilo que foi realizado nas etapas anteriores, 

realizando o reajustamento de prioridades e objetivos de formação dos alunos 

da turma 2 do 7º ano da Escola Secundária Fernando Namora. 

Estando inserido num processo de estágio, faz todo o sentido que este 

documento vá para além da análise das aprendizagens dos alunos. É assim, 

meu objetivo, apresentar as decisões metodológicas e estratégias de atuação 

que foram implementadas perspetivando a sua reaplicação nesta 3ª Etapa. 
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Balanço da 2ª Etapa 

Decisões Metodológicas: 

Em termos de decisões metodológicas para a Etapa transata penso que 

houve opções felizes e que promoveram boas aprendizagens nos alunos. A 

procura de transfer entre matérias através do trabalho de objetivos comuns em 

aulas de uma Unidade de Ensino foi uma constante e penso que se revelou 

extremamente positivo. Foi exemplo desta estratégia a utilização na Ginástica 

de aparelhos de progressões semelhantes para os diferentes aparelhos entre as 

várias aulas, ou o agrupar do voleibol com o badminton devido às caraterísticas 

semelhantes das matérias. 

Este tipo de abordagem deverá ser mantido, procurando novas soluções 

que possam potenciar as aprendizagens dos alunos. Por exemplo, o caso do 

lançamento na passada do basquetebol e da chamada para o fosbury flop, que 

têm uma estrutura semelhante poderão ser utilizados de forma conjunta de modo 

a que os alunos adquiram esta estrutura. 

Outra decisão metodológica constante na 2ª Etapa relaciona-se com a 

apresentação dos objetivos numa primeira abordagem, ou numa primeira aula 

da semana, ou numa aula de uma semana de modo a dar continuidade na 

segunda aula ou na semana seguinte, respetivamente. Esta abordagem 

observável pela introdução de novos exercícios numa aula e sua execução e 

complexificação em aulas sequentes revelou benefícios ao nível da assimilação 

das tarefas propostas. Este tipo de estratégia poderá nesta Etapa ser benéfico 

principalmente para a introdução de exercícios mais complexos, por exemplo, 

exercícios que requeiram situações táticas mais complexas. Deverá ser opção a 

introdução gradual das componentes de complexidade dos exercícios, 

apresentando a forma geral numa aula e introduzindo variantes em aulas 

seguintes. 

De destacar que nesta Etapa, tal como planeado, houve uma utilização 

constante de progressões pedagógicas para as diversas aprendizagens. Esta 

utilização de progressões conscientes promoveu melhorias significativas ao nível 

das aprendizagens. Houve uma preocupação com as progressões não só ao 
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nível das execuções técnicas como também se procurou introduzir, ainda que de 

forma pouco afirmativa, este tipo de situação para competências táticas. 

Foram mais notórias as opções de progressão ao nível das ginásticas, 

penso que esta matéria foi aquela em que as progressões se revelaram mais 

adequadas e com melhores resultados nas aprendizagens. 

Para a próxima Etapa penso que a melhoria neste capítulo poderá estar 

principalmente ao nível da introdução de competências táticas, procurando 

formas jogadas que promovam o desenvolvimento destas competências. 

Em termos do planeamento das decisões metodológicas da 2ª Etapa, 

houve ainda a pretensão de realizar uma prescrição diferenciada entre os alunos, 

quer para a área das Atividades Físicas, quer para a área da Aptidão Física. Se 

para a área das Atividades Físicas esta diferenciação este presente, no entanto, 

pouco notório e pouco acentuada, para a área da Aptidão Física não houve um 

cumprimento com este planeamento. 

Apesar de no plano de 2ª Etapa não estarem previstas todas as decisões 

metodológicas que orientaram este ciclo de ensino-aprendizagem, estas foram 

aparecendo nas autoscopias e principalmente no planeamento das várias 

Unidades de Ensino (U.E) ao longo da etapa.  

 Estruturação da aula 

Ao longo desta etapa foi possível verificar uma estrutura base no que 

concerne à organização das aulas, sendo que apenas ocorreram pequenas 

diferenças entre as aulas de 45 minutos as aulas de 90 minutos, nas quais 

estava, na maior parte das vezes, concentrado o treino da condição física. Foi 

ainda possível, nestas aulas de maior duração optar por estratégias diferentes, 

por exemplo através de uma parte principal dividida em duas partes, uma 

massiva, muitas vezes recorrendo a estafetas, e outra por estações. Podemos, 

no entanto, referir que, de um modo geral, as aulas se encontravam estruturadas 

pelas seguintes fases: 

o Preleção inicial 

o Aquecimento 
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o Jogo Lúdico (variável) 

o Condição física 

o Parte principal 

1. Massiva 

2. Por estações  

o Retorno à calma 

o Preleção final. 

 

 Condição Física 

Durante a etapa em análise foi possível observar uma maior preocupação 

no que concerne ao treino das capacidades físicas nas aulas de 90 minutos, 

sendo este trabalho realizado maioritariamente com a turma toda, ou seja de 

forma massiva e por estações no início da aula. 

Foram utilizadas diferentes estratégias de organização, sendo que aquela 

que considero que melhor resultou foi esta por estações uma vez que promove 

uma maior diversidade de estímulos evitando a desmotivação dos alunos. Outra 

estratégia que penso que resultou bastante bem foi a utilização de circuitos de 

forma massiva com diferentes exercícios. Esta estratégia foi principalmente feliz 

para o espaço exterior devido à sua extensão, o que permite que o local de 

realização dos exercícios seja variado, assim como os próprios exercícios sejam 

de diferentes ordens. 

Houve alguma preocupação em trabalhar as capacidades físicas 

consideradas prioritárias, no entanto, penso que esta preocupação não foi 

suficiente, tendo a opção recaído por trabalhar todas as capacidades físicas de 

um modo geral. Para a próxima Etapa será talvez preferível realizar uma maior 

insistência naquelas capacidades que os alunos têm piores resultados. 

Como referido anteriormente, foi descurada neste capítulo a diferenciação 

da prescrição, tendo a mesma apenas sido notada na carga, através do número 

de repetições que variava entre rapazes e raparigas. 
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Poderá ser opção para a 3ª Etapa a variação dos estímulos através de 

diferentes exercícios, de modo a trabalhar as mesmas capacidades, no entanto, 

com diferentes tarefas de modo a evitar a desmotivação. 

 Conhecimentos 

No primeiro período houve alguma dificuldade em estruturar, integrar e 

definir os conteúdos a abordar, tendo os mesmos sido apresentados 

principalmente nas fases de preleção inicial. O facto de os conhecimentos alvo 

de avaliação se relacionarem, principalmente, com os diversos gestos técnicos 

das diferentes matérias promoveu que esta estratégia fosse eficaz. 

Após uma verificação de que a retenção dos alunos não estava a ser a 

desejada, houve uma preocupação em procurar aumentar o questionamento de 

verificação. Esta estratégia promoveu aumentos ao nível da atenção dos alunos. 

Foi ainda realizada uma aula de revisão dos conteúdos dos 

conhecimentos que senti que foi importante para os alunos, no entanto, penso 

que não teve os resultados desejados uma vez que grande parte dos alunos 

demonstrou, no teste, não ter assimilado toda a informação transmitida. 

Estratégias 

 Planeamento  

Ao nível do planeamento, já foram referidas algumas das estratégias 

utilizadas, nomeadamente nas opções das Unidades de Ensino. 

Neste capítulo destaco, especificamente na área das Atividades Físicas e 

facto de ter sido planeada a introdução de matérias alternativas, no caso os 

desportos de combate, para a 2ª Etapa, o que acabou por não se verificar.  

Penso que estas matérias poderão ser uma mais-valia para os alunos uma 

vez que de outro modo dificilmente teriam contacto com as mesmas e poderão 

ainda revelar-se vantajosas pelo facto de transmitirem um à vontade com o corpo 

e com o toque e manipulação que poderá ser importante para os alunos. 
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 Acompanhamento das matérias 

Penso que o meu acompanhamento das aulas foi positivo, destacando 

pela negativa a minha circulação. Deverei ter em atenção na circulação a procura 

de uma melhor colocação, de modo a que possa ver toda a turma em todos os 

momentos. 

Relativamente à produção de feedbacks sinto algum à vontade, 

principalmente nos JDC, e fiz ainda algum investimento em termos de estudo 

autónomo de modo a melhorar a minha intervenção, principalmente nas 

ginásticas e na dança. 

 Autonomia dos alunos 

Houve um crescente de autonomia e de capacidade de resposta por parte 

dos alunos ao longo das aulas, tal deveu-se à aquisição de determinadas rotinas 

que permitiram que os momentos de transição e a organização das aulas fossem 

sendo afinados de forma gradual. 

De destacar que apesar de demonstrarem alguma autonomia a mesma 

ainda não é total, sendo necessário um acompanhamento próximo nos diversos 

momentos, principalmente no que respeita ao trabalho de condição física. 

 

Áreas de extensão 

Classificações finais: 

1. Média final turma: 66,73% (3 valores) 

2. Classificações 3 valores: 15 

3. Classificações 4 valores: 5 

Fazendo uma análise dos resultados dos alunos no primeiro período 

podemos concluir que os desempenhos foram positivos. A média das 

classificações finais da turma foi de 66,73%, o que corresponde a 3 valores de 

média final, no entanto, este valor aproxima-se do 4, o que é um indicador das 

boas aprendizagens da turma. 
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Para esta classificação contribuíram os valores positivos alcançados pela 

turma nas três áreas de extensão. No caso das Atividades Físicas a média global 

foi de 67%, nos Conhecimentos de 64% e na Aptidão Física de 71,23%. 

No caso das Atividades Físicas, o facto da média global ser um valor 

bastante positivo (67%) demonstra a boa relação dos alunos com as matérias e 

é espelho do empenho que demonstraram ao longo de todo o 1º Período nas 

diversas atividades propostas. 

Atividades Físicas: 

 And. Basq. Fut. Vol. Dan. 
Gin. Atle. 

Bad. Pati. Total 
Sol Ap. Ac. Alt Barr. 

NI 4 3 7 12 4 0 0 0 1 0 0 0 31 

PI 8 10 7 8 5 11 11 0 2 20 9 11 102 

I 6 6 2 0 11 5 7 10 17 0 11 4 79 

PE 2 1 4 0 0 3 2 10 0 0 0 2 24 

E 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 

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

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

Média 
0,65 0,62 0,58 0,2 

0,68 
0,85 0,78 1,25 0,90 1 

0,78 0,92 0,77 
0,51 0,96 0,95 

Tabela 1 - Atividades Físicas 1º Período 

 

1. Média Atividades Físicas: 61% 

2. Média Atitudes: 71% 

3. Média Classificação Global Atividades Físicas = 67% 

 

Os valores das médias das matérias nas diferentes matérias foram 

calculados com base na ponderação dos diferentes níveis (NI=0; PI=0,5; I=1; 

PE=1,5; E=2; PA=2,5; A=3). Os valores 1, 2 e 3 apresentados abaixo da tabela 

foram calculados com base na Avaliação Sumativa dos alunos, ou seja, 

utilizando os valores da folha de cálculo do Grupo de Educação Física. 

Podemos observar pelos valores da tabela 1 que a matéria em que a 

globalidade da turma apresentou melhores níveis de desempenho foi a 
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Ginástica e aquela em que apresentou piores desempenhos o Voleibol. 

Podemos ainda observar que os valores médios do desempenho dos alunos são 

bastante variantes variando num intervalo entre 0,2 e 1,25. 

Esta variância nos valores demonstra que os alunos têm relações 

diferentes com as diferentes matérias, apresentando mais facilidade numas do 

que noutras. Estes valores têm ainda uma relação com o tipo de trabalho 

desenvolvido durante o 1º Período nas diferentes aulas. De modo a tentar 

perceber mais detalhadamente como é que o trabalho realizado poderá ter tido 

influência nestes valores será realizada uma análise individual das diferentes 

matérias. 

No que refere aos Jogos Desportivos Coletivos, a média global da 

turma foi de 0,51. Este valor é consideravelmente baixo, um valor 

correspondente a um nível global de Parte Introdutório. Para tal contribui em 

grande medida o resultado no Voleibol, a matéria mais fraca da turma (0,2). Os 

valores dos outros JDC encontram-se significativamente mais elevados quando 

comparados com esta matéria. Penso que esta diferença se deve em primeiro 

lugar à maior dificuldade inerente à aprendizagem do voleibol devido à 

complexidade das suas ações, no entanto, penso que estará também 

relacionada com o tempo de prática que os alunos estiveram sujeitos durante 

este Período. O facto de o voleibol ter sido apenas lecionado no espaço 1 penso 

que teve grande influência no fraco desempenho dos alunos na matéria. Uma 

vez que a rotação é semanal, com esta opção os alunos apenas tiveram contacto 

com a modalidade de 4 em 4 semanas. Obviamente, este intervalo tão grande 

de tempo entre momentos de prática não se revela em nada benéfico para as 

aprendizagens dos alunos, principalmente considerando as dificuldades que 

presentes na aprendizagem desta matéria. 

Penso que as dificuldades nesta matéria poderão ser, principalmente, 

explicadas por estas duas questões apontadas. Não considero que, no caso 

desta matéria, tenha havido um problema na abordagem ao ensino, considero 

que os exercícios foi correta, procurando-se realizar uma evolução gradual, 

começando por trabalhar as competências mais básicas, nomeadamente a 

antecipação da trajetória da bola para atuação consequente. Foram ainda 
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trabalhados de forma isolada os diversos gestos técnicos, o que deveria 

contribuir para uma boa evolução dos alunos, no entanto, como podemos 

observar pelos dados, não foi o que sucedeu. 

Apesar de considerar que a abordagem é correta, considero que deverei 

procurar introduzir situações que promovam uma melhor relação dos alunos com 

a matéria uma vez que a má relação com a matéria, ou seja, a falta de 

entusiasmo com a mesma, é a principal consequência do baixo nível de 

desempenho dos alunos no voleibol. 

Neste sentido, penso que deverá ser repensada a distribuição da matéria 

ao longo do restante ano letivo, procurando que haja uma maior proximidade nos 

momentos de prática de modo a promover uma boa aprendizagem dos alunos, 

elevando assim o seu desempenho nesta matéria. 

No que refere ao Futebol, foi a segunda matéria dos JDC com piores 

desempenhos (0,58), penso que este valor pode ser explicado pela 

heterogeneidade presente na turma e pelo fraco nível de prestação inicial de 

parte da turma. As raparigas são quem apresenta mais dificuldade nesta matéria 

(apenas uma apresenta um valor superior a PI). 

Uma vez que foi considerada a principal prioridade no Plano Anual de 

Turma, a opção foi a distribuição desta matéria ao longo de muitas aulas do 

Período. Assim, esta foi a matéria com a qual os alunos tiveram mais tempo de 

contacto. Foram utilizadas diversas estratégias para a lecionação desta matéria, 

desde, passando a metodologia pela utilização de grupos homogéneos e grupos 

heterogéneos, ou pela realização de exercícios analíticos ou exercícios sobre a 

forma jogada. Penso que esta grande variação do tipo de trabalho não a mais 

vantajosa para as aprendizagens, podendo uma maior estabilização das 

metodologias contribuir de forma mais positiva. 

Considero que apesar dos valores continuarem baixos tem havido uma 

boa evolução por parte dos alunos que têm bem respondido aos diversos tipos 

de trabalho utilizado. Penso que para que haja uma ainda maior evolução nos 

desempenhos nesta modalidade devo procurar realizar um acompanhamento 

ainda mais próximo dos alunos com mais dificuldades, e procurar que haja, 
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ainda, uma maior ajuda a esses mesmos alunos por parte dos colegas mais 

aptos, por exemplo, delegando-lhes tarefas de ensino. 

O Basquetebol é a segunda melhor matéria dos JDC da turma (0,62), 

facto para o qual contribuiu o também elevado tempo de prática dedicado a esta 

modalidade. O facto de parte dos alunos revelar ainda um elevado gosto pela 

matéria contribuiu para a evolução no seu desempenho. Considero que a minha 

experiência na equipa de Basquetebol do Desporto Escolar da escola tem 

também contribuído para o meu maior à vontade com a matéria e consequente 

melhor intervenção, seja ao nível do feedback, seja ao nível dos exercícios 

propostos, que contribuem para a melhoria das aprendizagens dos alunos. 

Ainda assim, penso que está longe de ser um bom resultado para a turma 

nesta matéria. De modo a potenciar as aprendizagens deverei procurar realizar 

um tipo de trabalho que promova situações analíticas e situações de jogo, de 

modo a que os alunos apliquem aquilo que praticaram isoladamente. Penso 

ainda que deverá ser uma das principais preocupações aquando da definição 

das situações de prática a incorporação do objetivo do jogo de modo a que haja 

uma elevação da motivação dos alunos. Muitas vezes durante o Período foi 

relegado para segundo plano este elemento essencial da aprendizagem 

(concretização do cesto) que é essencial na motivação dos alunos. 

Finalmente no que refere aos JDC, o Andebol, foi a matéria onde os 

alunos apresentaram melhor desempenho (0,65). Para tal contribuiu a facilidade 

dos alunos na manipulação da bola, trabalhada através de diversas situações, 

principalmente lúdicas. Contribuiu, à semelhança do futebol e do basquetebol, a 

elevada quantidade de vezes que os alunos puderam praticar a matéria. 

Tal como nos outros dois desportos de invasão, penso que foi pertinente 

a utilização de situações quer analíticas quer de jogo para a aprendizagem. 

Penso no entanto, que a quantidade de situações analíticas deveria ter sido 

maior de modo a consolidar a qualidade técnica na execução dos gestos, que 

muitas vezes, devido à vertente competitiva do jogo os alunos acabam por não 

realizar com o mesmo critério. Se esta qualidade técnica, principalmente ao nível 

do passe, estivesse melhor consolidada penso que o jogo poderia ter um nível 

superior. Penso que deverei procurar ter uma maior insistência no que refere à 
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qualidade técnica no jogo, nomeadamente através de uma maior número de 

feedbacks. 

Penso que a relativa proximidade entre os valores dos três desportos de 

invasão (0,65; 0,62; 0,58) se deve às semelhanças que existem entre as três 

modalidades. Considero que houve algum transfer entre as matérias, 

principalmente nas situações de jogo. Houve alguma preocupação em trabalhar 

componentes táticas, nomeadamente, procurando uma ocupação racional do 

espaço o que se traduziu numa melhoria dos desempenhos dos alunos nas três 

matérias. No entanto, considero que deverá haver uma maior insistência neste 

tipo de competências. Penso que a minha intervenção deverá ser mais assertiva 

e mais insistente neste sentido. 

Não considero que tenha grandes dificuldades no diagnóstico dos 

problemas a nível das execuções táticas dos alunos devido à experiência e à 

vontade com estas matérias, no entanto, tenho alguma dificuldade em capitalizar 

esse diagnóstico numa intervenção de qualidade. Muitas vezes demoro 

demasiado tempo a analisar a situação de jogo e perco o timing para a 

intervenção. Assim, deverei procurar melhorar a minha ação tendo maior 

preocupação com a intervenção nas situações de jogo. Penso que se o fizer, que 

contribuirei para a evolução dos alunos em qualquer uma das modalidades. 

No que refere à Dança, o valor apresentado é relativamente baixo, ainda 

assim, é positivo se considerarmos que a avaliação foi realizada tendo o Nível I 

como máximo. Considero que nesta matéria há espaço para grandes melhorias, 

seja ao nível do desempenho dos alunos seja ao nível do meu desempenho. 

Em primeiro lugar, para permitir a obtenção de melhores resultados, a 

avaliação da Dança nos próximos momentos não deverá apresentar o nível I 

como o limite das suas prestações. Para tal, deverei introduzir elementos mais 

complexos, por exemplo através da introdução da dança a pares. 

Deverei também, à semelhança do que tem vindo a ocorrer, procurar 

melhorar o meu desempenho e o meu à vontade com a matéria. Uma vez que a 

matéria foi lecionada no estilo por comando este é o principal fator a considerar 

nas aprendizagens. Se a minha liderança não for exemplar, dificilmente a 
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evolução das aprendizagens dos alunos será satisfatória. Penso que o fator 

pouco à vontade com a matéria por parte do professor foi preponderante na 

menor facilidade dos alunos nesta matéria. Também o facto de ter sido lecionada 

apenas nas aulas de 90 minutos do espaço 3 leva a que as aprendizagens não 

tenham uma evolução muito acentuada. 

A Ginástica é o conjunto de matérias onde os alunos apresentam um 

melhor desempenho (0,98). Para tal contribui em grande medida o facto de a 

Ginástica Acrobática ser a matéria onde os alunos apresentam melhores 

resultados (1,25), ou seja, encontram-se num nível superior a I. 

Penso que para este bom resultado contribuiu a boa relação dos alunos 

com a matéria. O facto das diversas figuras abordadas serem realizadas a pares 

constitui um desafio que os alunos encaram com grande entusiasmo e que os 

leva a procurar estratégias para adequarem a sua ação em cooperação com os 

colegas de modo a terem um bom desempenho. 

Penso que contribuiu para este bom resultado uma boa preparação das 

aulas através do estudo das componentes críticas de cada figura, transmitindo-

as posteriormente aos alunos de forma cuidada. 

Penso que na lecionação desta matéria, o principal erro recaiu sobre a 

introdução de elementos de maior complexidade (nível E) para todos os alunos 

sem garantir que os estavam consolidados os elementos mais básicos (nível I). 

Penso que deveria ter existido uma maior diferenciação do ensino e um maior 

cuidado na introdução destas figuras. Posso, futuramente, por exemplo, 

organizar os alunos em grupos de níveis diferentes e apresentar uma proposta 

de tarefa diferente para cada grupo. 

Quanto à Ginástica de Solo, também apresenta um valor relativamente 

elevado (0,85) o que, no meu entender está relacionado com a boa definição das 

tarefas através de um correto fracionamento da mesma. O facto de terem sido 

introduzidas diversas progressões para os vários elementos promoveu uma boa 

aprendizagem dos alunos. 

Penso que contribuiu também o facto de ser uma matéria que não 

dominava e para a qual senti a necessidade de realizar uma boa preparação 
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para as aulas através dos estudo das componentes críticas e das diversas 

possibilidades de progressão. Esta preparação promoveu algum à vontade na 

lecionação o que se reflete nas aprendizagens dos alunos. 

A Ginástica de Aparelhos, apresenta também um valor relativamente 

próximo do nível I (0,78), o que penso que se relaciona com os mesmos fatores 

apresentados para a Ginástica de Solo. O correto fracionamento dos exercícios 

foi também nesta matéria um fator fundamental nas aprendizagens dos alunos. 

Penso que conseguir manter um bom ritmo de aprendizagem e promover a 

realização de saltos com níveis de dificuldades ainda maiores será um objetivo 

a perseguir. 

No que refere ao Atletismo, é também uma modalidade onde os alunos 

têm muito bons desempenhos (0,95). Para tal contribui a facilidade que 

apresentam na Corrida de Barreiras (1), que considero que se justifica devido 

à baixa dificuldade de obtenção do nível I que apenas refere que os alunos 

deveram transpor vários obstáculos com fluidez. Não houve grande insistência 

nesta matéria durante o Período uma vez que considerei que os alunos já 

apresentavam um desempenho razoável. Deverei procurar aumentar a 

complexidade dos objetivos e para tal deverei dar mais tempo de prática a esta 

modalidade. 

Quanto ao Salto em Altura, a média dos alunos foi de 0,95, o que se 

aproxima do nível I. Tal como nas barreiras, a grande maioria da turma atinge o 

nível I, o nível trabalhado durante este Período. Deverei começar a trabalhar o 

salto em fosbury flop para promover uma melhoria no desempenho dos alunos, 

introduzindo a possibilidade de terem valores mais elevados nesta matéria. 

No Badminton, o valor médio dos desempenhos da turma é de 0,78, o 

que demonstra a facilidade que os alunos revelaram em evoluírem nesta matéria. 

Foram utilizadas situações lúdicas para a introdução à modalidade o que teve 

um resultado bastante positivo, foram ainda utilizados exercícios analíticos, 

nomeadamente para treino do clear. Penso que de modo a potenciar a evolução 

nesta modalidade deverei introduzir objetivos de desempenho nas ações. Por 

exemplo através da introdução de um número mínimo de vezes que o volante 
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deve transpor a rede ou de um número de vezes que o volante é colocado num 

determinado alvo. 

No caso da Patinagem, a média é bastante elevada (0,92), o que resulta 

principalmente de um prévio conhecimento e à vontade com a matéria por parte 

de muitos dos alunos. Apesar de ser possível observar alguma evolução, 

principalmente nos alunos mais fracos, penso que o tempo de contacto com a 

modalidade não foi suficiente para promover grande evolução. O facto de a 

patinagem apenas ser realizado no espaço exterior reduz as possibilidades dos 

alunos evoluírem. 

Penso também que o tipo de trabalho realizado numa fase inicial não foi 

o mais adequado uma vez que não tinha ainda suficiente à vontade com a 

matéria, sendo as primeiras aulas um pouco de adaptação e experimentação 

das melhores estratégias. 

De modo a potenciar as aprendizagens deverei continuar com um trabalho 

diferenciado consoante os níveis de desempenho dos alunos, utilizando 

situações mais dinâmicas e mais complexas para os alunos mais aptos e 

situações de adaptação à modalidade para os menos aptos. 

Ainda no que refere às Atividade Físicas, o valor da média das Atitudes, 

foi de 71%, penso que é um bom resultado e que demonstra o comportamento 

da turma, que é uma turma assídua e pontual, e no geral cumpridora, no entanto 

que tem alguns elementos com comportamentos de indisciplina frequentes.  

No que refere à avaliação da Atitudes penso que foram realizadas de 

forma demasiado subjetiva. Deverei objetivar esta avaliação na próxima 

avaliação através da introdução de uma grelha para o registo das diversas 

componentes do comportamento dos alunos em todas as aulas. 

 

Conhecimentos: 

1. Média de classificações do teste: 64% 

2. Intervalo de classificações: 28% - 81% 

3. Negativas: 3 (15% negativas) 
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No caso da área dos Conhecimentos, o facto da média global ser um 

valor bastante positivo (64%) demonstra que o trabalho realizado ao longo do 

Período foi vantajoso. Se a tal classificação acrescentarmos o facto de apenas 

terem havido 3 negativas no teste podemos considerar bastante satisfatório o 

trabalho realizado. Penso que contribuiu para os bons resultados o documento 

de apoio que foi fornecido aos alunos que continha todas as informações que os 

mesmos deveriam estudar para o teste e os vários momentos de transmissão de 

informação nas aulas (principalmente na preleção inicial), onde houve 

preocupação de apresentar os conteúdos de forma clara e com uma linguagem 

adaptada. 

De qualquer forma considero que existem algumas questões que devem 

merecer maior atenção. Penso que uma definição mais atempada dos 

conhecimentos alvo de avaliação poderá facilitar a transmissão dos mesmos. 

Havendo assim uma mais clara definição do que abordar com base no que será 

avaliado, havendo assim uma maior objetividade nos momentos de transmissão 

de informação. 

Também poderá ser potenciador de melhores resultados uma mais 

constante verificação da retenção através do questionamento nas aulas, ou 

através de fichas de trabalho. 

Um caso que merece especial atenção são as três negativas no teste. 

Esta situação deverá ser analisada com cuidado uma vez que estas três 

negativas correspondem aos três alunos com Necessidades Educativas da 

turma. É importante aferir se estes resultados estão relacionados com uma má 

adaptação da situação de teste para estes alunos. Na realização do teste a 

medida adotada foi apenas fornecer mais tempo de realização do teste a estes 

alunos. Penso que não foi suficiente e que o teste deverá ter outro tipo de 

adaptação, por exemplo, reduzindo o número de perguntas para estes alunos. 
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Aptidão Física: 

 Vai-vem Vel. Abdm. Ext. Br Coord. Flex. 

Total 77,95% 80% 81% 47,7% 75% 64,5% 

Rapazes 79,2% 76% 84% 48,5% 82% 65% 

Raparigas 77,8% 82,2% 75,6% 55,4% 64,3% 82,2% 

Tabela 2 - Aptidão Física 1º Período 

1. Média Aptidão Física Total: 71,23% 

2. Média Aptidão Física Raparigas: 71,2% 

3. Média Aptidão Física Rapazes: 72,1% 

 

A área da Aptidão Física constitui-se como a área de extensão onde a 

turma apresentou uma média de desempenho mais elevada (71,23%). Tanto a 

média dos rapazes (72,1%) como das raparigas (71,2%) foi Boa, sendo a dos 

rapazes ligeiramente mais alta. 

Penso que os resultados poderão estar ligeiramente sobrestimados, 

principalmente no teste dos abdominais. Tal situação deve-se a ter sido dado 

autonomia total aos alunos na contagem do número de execuções dos seus 

colegas. Apesar de terem sido instruídos relativamente à forma correta de 

controlo do erro dos colegas penso que deveria ter feito um maior controlo da 

correção de execução de modo a garantir que todos os alunos seguiam os 

critérios definidos. 

Relativamente aos valores dos diferentes testes é interessante notar que 

o valor mais elevado da turma corresponde ao teste dos abdominais (81%), foi 

uma das componentes que os alunos mais trabalharam durante o período, 

estando presente em muitas das situações de trabalho de condição física. Não 

obstante da possibilidade de evolução na força abdominal, considero que, como 

referido, os valores estão algo sobrestimados. 

O segundo teste com melhor classificação geral é o teste da velocidade 

(80%), para o qual penso que contribuiu o trabalho de técnica de velocidade 

realizado principalmente nas escadas. 
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O teste onde a turma apresenta piores desempenhos é o teste de força 

superior, penso que o trabalho realizado neste sentido foi insuficiente para 

promover adaptação por parte dos alunos e consequente aumento de força 

superior. O facto de esta capacidade ter sido muitas vezes incluída em circuitos 

de condição física com uma componente competitiva ou lúdica poderá ter 

contribuído para uma menor evolução. 

É curioso o facto de os rapazes apresentarem melhores desempenhos no 

teste da coordenação (82%), quando seria espectável que nestas idades fossem 

as raparigas a ter uma maior destreza nesta capacidade. Penso que este valor 

está relacionado com a boa disponibilidade motora dos rapazes da turma. Uma 

vez que o tipo de trabalho foi idêntico para os dois géneros não penso que se 

possa explicar a diferença apenas pelo trabalho das aulas. 

O pior desempenho das raparigas foi nas extensões de braços, o que 

seria espectável, no entanto é curioso que o valor apresentado por este grupo 

(55,4%) seja superior ao dos rapazes. Este valor poderá estar relacionado com 

o pouco controlo da execução do teste ou com o facto de as adaptações neste 

tipo de trabalho terem sido mais eficazes nas raparigas (variantes de facilidade 

mais adequadas). 

Os testes onde as raparigas apresentam melhores resultados sãos os 

testes da flexibilidade (82,2%) e da velocidade (82,2%). O valor da flexibilidade 

é normal devido às caraterísticas físicas deste grupo, no entanto o valor da 

velocidade, atendendo também a essas caraterísticas físicas, deveria ser 

superior nos rapazes, o que não sucede. Esta diferença poderá ser indicador de 

que o tipo de trabalho realizado teve mais impacto nas raparigas do que nos 

rapazes, o que poderá ser explicado pela boa adaptação da carga para este 

Avaliação 

Relativamente à avaliação, a principal falha desta Etapa foi a falta de uma 

estratégia definida desde o início da mesma de modo a orientar a atuação. 

Foram realizados momentos de avaliação com qualidade, existindo momentos 

definidos de avaliação formativa e de avaliação sumativa. 
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Avaliação Formativa 

No que refere à avaliação formativa, de salientar a entrega de uma ficha 

individual com os resultados da avaliação inicial e que teve como objetivo situar 

os alunos relativamente à sua aprendizagem, procurando apresentar melhorias 

para o trabalho de cada aluno. 

Penso que esta estratégia foi extremamente positiva e teve um bom 

impacto nos alunos que se empenharam de forma notória para melhorar o seu 

desempenho nas diferentes matérias. Foi exemplo deste empenho, o caso de 

alguns alunos que solicitavam constantemente a minha observação no sentido 

de mostrarem que conseguiam ter um desempenho superior aquele que foi 

diagnosticado na avaliação inicial. 

Nesta avaliação, penso que a principal falha desta Etapa foi no que refere 

à autoavaliação. Este momento não foi um momento formal e revelou-se pouco 

proveitoso para as aprendizagens dos alunos. Penso que se houvesse uma 

estratégia previamente definida para esta avaliação, este momento poderia ter 

sido muito mais formativo para as aprendizagens dos alunos. 

Avaliação Sumativa 

Quanto à avaliação sumativa, foram utilizadas fichas de registo para 

avaliação dos alunos, tendo, no entanto, a atenção sido focada nos alunos que 

foram previamente identificados como alunos a avaliar. Foi feita esta definição 

de alunos a avaliar por matéria com base nos seus desempenhos da AI, e 

procurando-se que os mesmos obtivessem sucesso, assim, os alunos foram 

avaliados naquelas matérias onde demonstraram melhores desempenhos. 

Penso que este processo foi positivo no entanto pecou por tardio. Se esta 

definição tivesse sido feita mais atempadamente poderia ter sido realizado o 

processo de avaliação com outra qualidade. 

No que concerne à avaliação da aptidão física e aos conhecimentos, 

foram realizados testes de avaliação no final do período. No caso da avaliação 

da aptidão física, penso que a estratégia utilizada na avaliação não foi a mais 

adequada uma vez que os alunos tiveram demasiada autonomia, havendo um 
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pouco controlo da qualidade de execução dos testes. Para esta Etapa, serão 

propostas estratégias para contrariar esta situação. 

Foi utilizada para a avaliação sumativa uma tabela de Excel fornecida pelo 

GEF, onde estão identificados e diferenciados os parâmetros relativos às três 

áreas de avaliação em EF e que faz automaticamente as ponderações definidas 

pelo PCEF convertendo os dados em classificações de 1 a 5. Assim, as 

classificações dos alunos foram realizadas seguindo os critérios aprovados em 

conselho pedagógico para a escola. 

 

Estruturação da 3ª Etapa 

Esta 3ª Etapa engloba as aulas entre 2 de Fevereiro e 20 de Março de 

2015 e irá ser dividida em 4 Unidades de Ensino, da 7ª à 11ª U.E, perfazendo no 

total 18 aulas. Cada U.E. é composta por 2 aulas de 45 minutos e 2 aulas de 90 

minutos (a qual consideramos como sendo 2 aulas), sendo que se realiza em 2 

espaços que embora sejam diferentes, possuem características pedagógicas 

semelhantes, devido à sua polivalência. As U.E balizam-se pelas seguintes 

datas: 

 7ªUE – de 023/02 a 13/02 englobando 6 aulas, 3 no espaço 4 e 3 

no espaço 1; 

 8ªUE – de 16/02 a 27/02 englobando 5 aulas, 2 no espaço 3 e 3 no 

espaço 2; 

 9ªUE – de 02/03 a 13/03 englobando 6 aulas, 3 no espaço 4 e 3 no 

espaço 1; 

 10ªUE – de 16/03 a 20/04 englobando 3 aulas no espaço 3. 

Objetivos gerais 

A 3ª Etapa tem como objetivos gerais: 

 Continuação do desenvolvimento das capacidades físicas dos alunos e 

sua aplicação prática nas situações de aprendizagem; 

 Desenvolvimento das habilidades motoras adquiridas na etapa anterior e 

correção de eventuais erros; 
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 Revisão dos conteúdos abordados na etapa anterior; 

 Introdução de conteúdos de níveis mais elementar e avançado em 

algumas matérias. 

Decisões Metodológicas 

Esta 3ª Etapa seguirá as orientações estruturais e metodológicas já 

definidas pelo PAT. Todavia, de acordo com as conclusões retiradas do balanço 

da 2ª Etapa algumas destas definições serão reajustadas. 

Seguidamente serão apresentadas as decisões metodológicas a adotar 

para a presente Etapa de Ensino. 

 Seleção das matérias a abordar na área das Atividades Físicas 

A escolha das matérias para cada Unidade de Ensino procurou seguir as 

definições gerais apresentadas no final do período de avaliação inicial (presentes 

no PAT), no entanto, decorrente da reflexão efetuada no final da Etapa de Ensino 

anterior, foram realizadas algumas alterações no que concerne à priorização das 

matérias para a lecionação. 

Esta alteração foi feita com base num melhor conhecimento da turma, das 

suas reais capacidades de trabalho, assim como um conhecimento mais 

aprofundado dos seus ritmos de aprendizagem. Tendo por base este 

conhecimento e com o objetivo de promover ao máximo o sucesso dos alunos, 

foi realizada uma análise detalhada das atuais necessidades dos alunos quanto 

às matérias e ao tempo de prática necessário para que haja uma aprendizagem 

eficaz nas mesmas. 

Neste sentido, com a alteração das prioridades altera-se também o tempo 

destinado a cada matéria da área das Atividades Físicas por Unidade de Ensino. 

Procuramos ainda, com a seleção das matérias por Unidade de Ensino 

contornar, dentro do possível, as condicionantes impostas pelas caraterísticas 

dos espaços e da rotação pelos mesmos. Assim, procura-se com esta 

distribuição de matérias introduzir as diferentes matérias em diferentes 

condições/espaços. Por exemplo, no caso da Ginástica, procurando reduzir a 
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exclusividade desta matéria ao espaço 3 através da introdução de elementos 

gímnicos em fases iniciais de outras aulas (Ex: Pinos na Condição Física). 

 

 Formação de grupos 

Estando perante uma etapa de desenvolvimento e aplicação é 

fundamental que ao longo desta o ensino seja diferenciado e individualizado, 

para tal a formação de grupos deve ir ao encontro desta premissa. Para tal, a 

formação de grupos deve ser o mais homogénea possível, tendo em conta a 

matéria mais prioritária da aula, apesar das diferenças existentes entre cada um 

dos alunos. Esta organização da turma permitirá não apenas que os grupos 

trabalhem de forma a prosseguirem objetivos diferenciados, como também de 

acordo com o seu nível de aprendizagem, fomentando assim um maior 

desenvolvimento individual. 

Este tipo de formação de grupos permitirá não só manter um nível elevado 

de motivação nos alunos com um nível de aprendizagem mais elevado como 

também que os alunos menos aptos tenham um nível de empenho superior, tal 

como mais oportunidades para evoluírem. Assim, este tipo de organização da 

turma será fundamental no ensino não apenas dos diferentes Jogos Desportivos 

Coletivos, como também no ensino das outras matérias. 

A formação de grupos homogéneos não será considerada uma 

obrigatoriedade, sempre que achar oportuno, tendo em conta a melhoria das 

aprendizagens dos alunos, serão utilizados grupos heterogéneos com intuito dos 

alunos com maiores facilidades nas matérias ajudarem os alunos menos aptos. 

É certo que que nos Jogos Desportivos Coletivos os alunos acabam por evoluir 

mais quando confrontados com colegas do mesmo nível, pelo facto de se 

tratarem de matérias onde as questões mais táticas e de posicionamento 

acabam por prejudicar os alunos se estes forem de níveis mais dispares, sendo 

por isso mais fácil existir diferenciação. Mas, nas restantes matérias a interação 

entre alunos de níveis distintos acaba por beneficiar mais os alunos com mais 

dificuldades, não prejudicando os alunos mais fortes, visto estes sentirem-se 

confortáveis no papel de agentes de ensino. Com isto pretendo salientar que 
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sempre que necessário são utilizados grupos de acordo com os objetivos 

estipulados. 

Os grupos mantêm-se ao longo das UE com o objetivo de manter algumas 

estruturas organizativas ao longo da mesma. Assim, segue-se um quadro com 

diferentes alunos que poderão atuar como agentes de ensino, não apenas pelo 

facto de serem mais aptos nas diferentes matérias mas também pelo modo como 

cooperam e ajudam os colegas, consoante a matéria: 

Basquetebol Andebol Voleibol Futebol Solo 

     

Plinto Mini-Trampolim Patinagem Dança Badminton 

     

Barreiras Salto em Altura Acrobática 

  

Base:  

Volante:  

 

Tabela 3 - Agentes de ensino por matéria 

Os grupos serão organizados de acordo com as matérias e o nível de 

desempenho apresentados pelos alunos nas mesmas. Tendo em consideração 

que os alunos foram organizados em grupos homogéneos, haverá, 

naturalmente, um grupo onde se encontram os alunos com melhores 

desempenhos e um grupo de alunos com piores desempenhos. De um modo 

geral, o grupo correspondente aos alunos com melhores desempenhos será o 

grupo A, e o grupo B o grupo dos restantes alunos. 

O facto de se terem feito grupos para os Desportos de invasão e para as 

Ginásticas, em vez de separar as diferentes matérias deve-se às semelhanças 

entre estas matérias e ao nível semelhante apresentado pelos alunos nas 

mesmas. 

Não existe formação de grupos para a Dança pelo facto de esta ser 

trabalhada, principalmente de forma massiva. Não existem grupos definidos para 

o atletismo devido à homogeneidade da turma nesta matéria, pelo que os grupos 

para as aulas onde esteja presente esta matéria serão definidos em função das 

outras matérias da aula. 
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A formação prévia dos grupos facilitará a consulta de acordo com a 

evolução da turma e os objetivos específicos para cada UE da III etapa. Os 

grupos poderão ser subdivididos consoante a seleção e organização dos 

exercícios por aula. 

Grupos Homogéneos Patinagem: 

Grupo A (melhor desempenho) 

 

Grupo B (pior desempenho) 

 

Tabela 4 - Grupos Patinagem 

Grupos Homogéneos Desportos de Invasão: 

Grupo A (melhor desempenho) 

 

Grupo B (pior desempenho) 

 

Tabela 5 - Grupos Desportos de Invasão 

Grupos Homogéneos Voleibol: 

Grupo A (melhor desempenho) 

 
Grupo B (pior desempenho) 

 

Tabela 6 - Grupos Voleibol 
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Grupos Homogéneos Ginástica: 

Grupo A (melhor desempenho) 

 
Grupo B (pior desempenho) 

 

Tabela 7 - Grupos Ginásticas 

Grupos Homogéneos Badminton: 

Grupo A (melhor desempenho) 

 

Grupo B (pior desempenho) 

 

Tabela 8 - Grupos Badminton 

 

 Rotinas organizativas 

A estrutura da aula será a mesma definida no PAT, sendo que tentaremos 

manter, sempre que possível e de acordo com os objetivos, a estrutura e 

objetivos propostos ao longo da semana ou mesmo da UE, esta preocupação é 

particularmente evidente entre as aulas da mesma semana (90+45’), ganhando 

assim tempo na instrução e transições. 

Outro aspeto a realçar é a utilização de diferentes modos de organização 

da aula, nomeadamente utilizando a organização massiva e por estações, tendo 

sempre como principal preocupação os objetivos e tipos de aprendizagem a 

ocorrer (novas aprendizagens ou consolidação), sendo que preferencialmente 

será utilizado o estilo massivo quando se trata de uma nova aprendizagem, ou 

as dificuldades da turma são bastante idênticas, fazendo assim mais sentido este 

tipo de organização, beneficiando também do feedback grupal que atua sobre 

toda a turma. Esta estratégia também será utilizada em modalidades como o 

badminton e o voleibol onde a organização e disposição de material privilegie 

essa situação. 

A organização por estações é preferencialmente utilizada na parte 

principal da aula ou quando se trata da consolidação de aprendizagens, 

beneficiando assim os alunos de uma aula variada e motivante, trabalhando 

diferentes matérias ou conteúdos ao longo da mesma. 
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Tentar-se-ão conciliar em quase todas as aulas os dois modos de 

organização, com o intuito de retirar a máxima eficiência do processo ensino-

aprendizagem, bem como proporcionar aulas motivantes e diversificadas aos 

alunos. 

 Estilos de ensino 

No que diz respeito a este ponto, os estilos de ensino serão utilizados, 

conforme os objetivos estabelecidos, procurando sempre uma maior eficiência 

no processo ensino-aprendizagem. Assim e consoante cada Unidade de Ensino 

iremos identificar e justificar a utilização dos mesmos na operacionalização da 

sessão. 

Incidiremos por isso sobre os seguintes estilos: 

o Comando – utilizarei este estilo nas matérias cujas competências são 

iguais para todos os alunos da turma (Dança), no aquecimento e nos 

Alongamentos algumas vezes irei utilizar este estilo de ensino na condição 

física com o objectivo de dar seguimento ao que tenho vindo a fazer. 

o Tarefa – estilo de ensino maioritariamente utilizado, uma vez que o aluno 

realiza a tarefa na sua vez e recebe feedbacks relativamente às suas 

aprendizagens. Será utilizado em várias matérias, com o objetivo de facilitar 

a execução dos exercícios propostos, podendo ser usadas fichas que 

descrevem as competências a atingir (salto em altura, Minitrampolim, 

Barreiras, Plinto, Ginástica de solo, Ginástica Acrobática, entre outras). 

o Recíproco – tentarei utilizá-lo, com o objectivo de promover a cooperação 

entre os alunos, que se observam e se corrigem alternadamente, com a 

ajuda dos meus feedbacks e de uma ficha-critério. Com este estilo de 

ensino, os alunos ficam habilitados para observar, analisar e informar sobre 

o processo ensino-aprendizagem, sendo-lhes atribuída a responsabilidade 

de ajudarem o colega. Poderá ser utilizado em matérias em que se 

encontrem aluno num nível mais elevado (Badminton, Dança, Patinagem, 

entre outros). 

o Auto-Avaliação – este estilo pretende consciencializar o aluno das suas 

capacidades e dificuldades, através da utilização de fichas que ele 
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preenche referentes à sua execução. Este estilo promove o autocontrolo 

na atividade e a aceitação das dificuldades pessoais. Poderá ser utilizado 

em várias matérias como Ginástica de Solo, Barreiras, entre outras. 

 Diferenciação de ensino 

Nesta etapa a preocupação com esta vertente será redobrada, uma vez 

que com a implementação de grupos de nível, é necessário um maior cuidado. 

Neste caso teremos que diferenciar os conteúdos/objetivos que os alunos devem 

perseguir dentro da própria tarefa, ou mesmo definir tarefas distintas entre os 

grupos. 

 Diferenciação “não-planeada” 

Poderá acontecer que no espaço de uma ou duas aulas, os alunos 

alcancem os objetivos definidos para a U.E. Deverá existir da minha parte um 

conhecimento prévio dos objetivos que estes poderão perseguir, não me 

limitando apenas ao “estudo” dos objetivos estabelecidos para a aula ou U.E. 

Deste modo desde o início do ano que tenho feito um estudo sobre as matérias 

que estou a abordar no início de cada U.E o que me dá neste momento um bom 

conhecimento sobre plano curricular da escola. 

 Intervenção na condição física 

No que concerne ao treino da condição física e de acordo com os 

resultados obtidos na avaliação sumativa na etapa anterior, manter-se-ão as 

mesmas estratégias utilizadas na etapa anterior, visto ser essencialmente 

recorrente uma organização massiva e por estações, onde a turma se encontra 

toda focada no treino prescrito e fazendo com que haja um maior controlo do 

mesmo. 

 Conhecimentos 

O desenvolvimento dos conhecimentos da turma tem sido constante em 

cada uma das aulas da etapa anterior, sendo que nesta nova etapa pretende 

manter-se o mesmo método de transmissão de conhecimentos, ou seja, de 

forma massiva durante os momentos específicos de instrução à turma. Outra 
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estratégia adotada prende-se com o questionamento aos alunos durante estes 

momentos, o que permite uma maior intervenção e um nível de atenção superior. 

De referir ainda que será novamente adotada a estratégia de entrega de 

um documento de apoio ao estudo, assim como será realizada uma aula de 

revisões de conhecimentos antes do teste escrito. 

Redefinição de prioridades 

De acordo com o balanço da 2ª Etapa, é necessário perceber quais foram 

as evoluções dos alunos nas diferentes matérias, aproveitando a reflexão para 

rever prioridades e objetivos para as diferentes áreas de extensão, tal como após 

a avaliação inicial, para a definição de matérias no plano anual de turma. Desta 

forma, para as matérias apresenta-se a seguinte tabela que demonstra as 

prioridades, assim como uma comparação entre os resultados obtidos pela 

turma nas mesmas entre a Avaliação Inicial e os resultados do final da 2ª Etapa, 

e ainda, uma comparação destes resultados com os objetivos propostos pelos 

PNEF. 

Servirão estes dados para perceber em que matérias os alunos 

apresentam um ritmo de aprendizagem mais elevado, assim como compreender 

quais são as atuais prioridades de formação para a 3ª Etapa. 

  



31 

Prioridades    

Ordem Matérias 
PNEF 

Nível - Pontuação 

Diagnóstico 
1ªetapa 

(Av. Inicial) 

Diagnóstico 
2ª Etapa (Av. 

Sumativa) 
Evolução 

Dif. 
(PNEF/2ª 

Etapa) 

1 Futebol E 2 0,38 0,58 0,20 1,42 

2 Basquetebol E 2 0,58 0,62 0,04 1,38 

3 Voleibol PE 1,5 0,20 0,20 0 1,3 

4 
Ginástica de 

aparelhos 
E 2 0,52 0,78 0,26 1,22 

5 
Ginástica de 

Solo 
E 2 0,65 0,85 0,20 1,15 

6 Patinagem E 2 0,82 0,92 0,10 1,08 

7 Dança PE 1,5 0,27 0,68 0,41 0,82 

8 
Salto em 

Altura 
PE 1,5 0,82 0,90 0,08 0,60 

9 Barreiras PE 1,5 1 1 0 0,5 

10 Andebol I 1 0,45 0,65 0,20 0,35 

11 Badminton I 1 0,53 0,78 0,25 0,22 

12 
Ginástica 
Acrobática 

PI 0,5 0,95 1,25 0,3 - 0,75 

Tabela 9 - Redefinição de Prioridades 

É possível observar pelo quadro acima apresentado que, com exceção do 

voleibol, houve uma evolução ao nível das aprendizagens dos alunos. É 

interessante notar os diferentes ritmos de aprendizagem que podem ser 

observados através desta evolução.  

O caso da dança, a matéria onde os alunos demonstraram maiores 

evoluções é um caso curioso uma vez que é uma das matérias que menos vezes 

os alunos tiveram contacto. No entanto, demonstra que as estratégias utilizadas 

foram pertinentes e deram bons resultados. 

A ginástica acrobática foi a segunda matéria onde os alunos evoluíram 

mais, penso que tal deveu-se à boa resposta dos alunos às situações propostas. 

O facto de os alunos demonstrarem à vontade uns com os outros promoveu que 

apresentassem bons desempenhos na execução das figuras propostas. 

Em termos de evolução, a ginástica de aparelhos foi a terceira matéria 

onde os alunos revelaram mais ganhos ao longo da Etapa transata, penso que 

para tal contribuiu o frequente uso de progressões pedagógicas e o 
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acompanhamento próximo das execuções (devido em parte às caraterísticas do 

espaço). 

O badminton também revelou uma boa evolução, e que penso que se 

deve à facilidade dos alunos em reter as competências relacionadas com esta 

matéria. Foi utilizada uma progressão para um gesto técnico, mas penso que o 

ganho mais efetivo nesta matéria foi simplesmente através do tempo de prática. 

O manuseamento no material e a prática em situações de cooperação levaram 

a esta boa evolução. 

No caso do andebol e do futebol, a boa evolução dos alunos poderá 

justificar-se com o tipo de abordagem que foi semelhante, e que promoveu 

melhoria principalmente nos alunos com piores desempenhos. Penso que o 

desafio para a presente Etapa será procurar também uma evolução dos alunos 

com melhores níveis de desempenho nestas matérias. 

A ginástica de solo penso que beneficia, tal como a de aparelhos, das 

diferentes progressões que foram apresentadas, e que levaram que os alunos 

tenham neste momento um melhor desempenho. 

No salto em altura a fraca evolução deveu-se ao facto de o fosbury flop 

apenas ter sido introduzido no final da etapa, pelo que o desempenho dos alunos 

estava limitado ao nível introdutório, será interessante ver, como é que o ritmo 

de aprendizagem matéria se altera com a introdução desta nova técnica. 

Podemos observar pela tabela que a matéria onde os alunos revelam mais 

dificuldades em evoluir é o basquetebol. Para tal, será necessário aumentar o 

tempo de prática para esta matéria de modo a que sejam produzidas 

modificações efetivas nas aprendizagens. 

Com base nesta evolução, no distanciamento das aprendizagens dos 

alunos ao nível do PNEF, e ainda, com base na avaliação sumativa a que os 

alunos serão sujeitos no final da presente Etapa foram realizadas pequenas 

alterações ao nível das prioridades que se apresentam na tabela seguinte: 
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Prioridades Matérias 

1 Basquetebol 

2 Voleibol 

3 Futebol 

4 Ginásticas 

5 Dança 

6 Badminton 

7 Andebol 

8 Patinagem 

9 Atletismo 

Tabela 10 - Prioridades 3ª Etapa 

Devido ao baixo ritmo de aprendizagem que os alunos demonstraram, o 

basquetebol passa a ser a primeira prioridade para a presente Etapa. O facto de 

ser prioridade irá aumentar o tempo de prática, assim como a atenção no 

acompanhamento. Justifica-se esta priorização com o facto de ser uma matéria 

dos JDC onde muitos dos alunos têm possibilidade de alcançar o nível I, e 

consequentemente ter uma boa classificação final. 

O voleibol mantém-se como 2ª prioridade uma vez que é a matéria onde 

alunos revelam mais dificuldades. Devido a estas dificuldades não será, na 

avaliação sumativa, a matéria dos JDC onde a grande maioria dos alunos será 

avaliada, assim, não há a necessidade de constituir o voleibol como prioridade 

número um. 

O futebol por seu lado é uma matéria onde grande parte dos alunos será 

avaliada, pelo que é pertinente esta manutenção como prioridade. Acresce a 

este fator o facto de ser a matéria em que na generalidade as aprendizagens dos 

alunos mais se afastam do nível especificado no PNEF como nível para o 7º ano 

de escolaridade. 

A sequência das restantes prioridades reflete o nível em que os alunos se 

encontram. A definição destas prioridades está feita pensando no sucesso dos 

alunos, procurando dar maior prioridade às matérias onde os alunos se 

encontram mais longe do nível Introdutório (mínimo de sucesso). 
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Tendo sido necessário uma redefinição de prioridades, é necessário 

também realizar uma re-aferição dos prognósticos, também eles devem ser alvo 

de alguns ajustes que estarão representados na tabela seguinte.De modo a que 

este prognóstico seja o aproximado da realidade da turma houve uma definição 

dos objetivos tendo por base os grupos apresentados anteriormente. Estes 

objetivos revelam o global dos grupos, sendo possível que haja alunos que 

dentro destes mesmos grupos se destaquem, e como tal, trabalhem de modo a 

atingir objetivos ainda mais ambiciosos em determinadas matérias. Por outro 

lado, é ainda possível que haja alunos que não cumprem com todos os objetivos 

propostos para a maioria do grupo, e como tal, terão que ser adaptadas as 

estratégias para o seu desenvolvimento. 

Matéria Grupos de Nível Objetivos 
Intermédios 

Objetivos 
Terminais 

3ª Etapa 4ª Etapa 

Voleibol Grupo B (NI-PI) I I 

Grupo A (I-PE) PE PE 

Futebol Grupo B (NI-PI) PI PI 

Grupo A (I-PE) PE PE 

E-A PA PA 

Andebol Grupo B (NI-PI) PI PI 

Grupo A (PI-I) I I 

PE-PA E E 

Basquetebol Grupo B (NI-PI) I I 

Grupo A (I-PE) PE E 

Barreiras I I I 

PE-PA PE PE 

Salto em Altura PI-I PE PE 

Grupo A (I) E E 

Grupo B (PE-E) E E 

Badminton Grupo B (NI-PI) PI PI 

Grupo A (I-PE) PE PE 

Patinagem PI I I 

I PE PE 

E E E 

Dança NI-PI I I 

I PE PE 

PE-E E E 

Ginástica de Solo NI PI PI 

Grupo B (PI-I) I I 

Grupo A (I-PE) PE PE 

Ginástica de 
Aparelhos (Plinto e 

Mini-Tramp.) 

NI-PI PI PI 

I PE PE 

PE E E 

Ginástica 
Acrobática 

I-E PE E 

Tabela 11 - Objetivos prognosticados por grupos de nível 
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*Grupos de nível com prognóstico inferior ao nível mais elevado do grupo quererá dizer que os 

alunos com maior nível iram auxiliar os colegas na sua evolução 

*Quando o mesmo nível é repetido em diferentes grupos quererá dizer que alunos com o mesmo 

nível demonstram ritmos de aprendizagem diferentes na respetiva matéria. 

*Quando o prognóstico do nível de um grupo se demonstra o mesmo quererá dizer que ou a 

matéria tem pouca prioridade e a sua lecionação não será suficiente para existir evolução ou as 

características dos alunos do nível não permitem prognosticar grande evolução. 

No quadro seguinte são apresentadas as prioridades para as 

capacidades físicas, podendo verificar-se a alteração nas prioridades do final 

da Avaliação Inicial relativamente às prioridades no início desta 3ª Etapa. As 

capacidades físicas foram priorizadas tendo em conta os resultados obtidos na 

avaliação sumativa do 1º período. Para o efeito, serão tidas em conta as médias 

de cada capacidade para os rapazes e para as raparigas. 

Prioridades 

Capacidade Física 
Média Turma 

2ª Etapa 
AI (M/F) 3ª Etapa 

Masc Fem Masc Fem 

1 1 1 1 Força superior 48% 

3 5 2 6 Flexibilidade 65% 

5 2 5 2 Coordenação 75% 

6 4 4 4 Resistência 78% 

4 6 3 5 Velocidade 80% 

2 3 6 3 Força Média 81% 

Tabela 12 - Redefinição de prioridades Aptidão Física 

O quadro anterior segue a mesma lógica utilizada para as matérias da 

área das atividades físicas. Assim sendo, apresenta-se como primeira prioridade 

nas capacidades físicas para ambos os sexos a Força Superior (48%). A ordem 

das prioridades sequentes varia entre ambos os grupos. Para os rapazes, a 

capacidade física que se constitui como segunda prioridade para esta Etapa é a 

flexibilidade, seguido da velocidade, da resistência, da coordenação, e 

finalmente, da força média. 
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Para as raparigas, a ordem de prioridade altera-se, sendo a coordenação 

a segunda prioridade, seguida da força média, da resistência, da velocidade e 

só como quarta prioridade da flexibilidade. 

À semelhança da etapa anterior, tais capacidades serão alvo de trabalho 

intensivo em praticamente todas as aulas, no sentido claro de tornais os indicies 

em cada capacidade, positivo e ainda melhorar os níveis das restantes 

capacidades 

Como foi notório em relação à etapa anterior a maioria dos valores 

melhorou, o que demonstra que o trabalho efetuado tem vindo a promover 

resultados. Esta remodelação das prioridades deve-se por isso a uma nova 

conclusão de algumas capacidades físicas que terão que ser ainda mais 

trabalhadas. 

A capacidade que deverá ter maior atenção para esta Etapa é, 

claramente, a força superior, uma vez que a generalidade da turma apresentou 

resultados negativos neste teste. Para que haja melhores resultados deverão ser 

introduzidos estímulos variados, procurando-se uma diversificação das 

estratégias. 

Apesar dos melhores resultados observados nas outras capacidades 

físicas, as mesmas não deverão ser descuradas, devendo o trabalho de 

condição física procurar ser o mais completo e variado possível. 

Destaco como maior falha neste trabalho o treino da flexibilidade. Não 

foram, durante a Etapa transata, realizados com a necessária continuidade 

exercícios que promovessem o desenvolvimento desta capacidade física. Para 

melhorar a mesma, deverá ser introduzida uma fase de alongamentos no final 

das aulas. 
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Calendarização 

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

(re)definição de prioridades é possível sintetizar temporalmente a 3ª etapa – 

desenvolvimento e aplicação 

 

UE 7ª UE 8ª UE 9ª UE 10ªUE 

F
IN

A
L

 D
O

 2
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 –
P

á
s

c
o

a

 

Duração 02 a 13 de Fev 16 a 27 de Fev 02 a 13 de Mar 16 a 20 de Mar 

Nº Aulas 6 5 6 3 

Espaço 4/1 3/2 4/1 3 

Momentos de 

Av. Formativa 

Questionamento durante as aulas 

Ficha de registo da pontualidade, assiduidade e atitudes 

Ficha de Avaliação Formativa 

Matérias 

Basquetebol 

Futebol 

Voleibol 

Badminton 

Barreiras 

Patinagem 

Basquetebol 

Voleibol 

Dança 

Ginástica (solo, 

aparelhos, 

acrobática) 

Salto em altura 

Judo 

Basquetebol 

Futebol 

Andebol 

Voleibol 

Badminton 

Barreiras 

Patinagem 

Basquetebol 

Voleibol 

Dança 

Ginástica (solo, 

aparelhos, 

acrobática) 

Salto em altura 

Condição Física 

Força Superior 

Força Média 

Flexibilidade 

Velocidade 

 

Força Superior 

Força Média 

Flexibilidade 

Coordenação 

Força Superior 

Força Média 

Flexibilidade 

Resistência 

 

Força Superior 

Força Média 

Flexibilidade 

Coordenação 

Conhecimentos 

- Regras das 

matérias 

- Gestos 

técnicos, erros e 

componentes 

criticas 

 

- Regras básicas 

das matérias 

- Gestos 

técnicos, erros e 

componentes 

criticas 

 

- Regras 

básicas das 

matérias 

- Gestos 

técnicos, erros 

e componentes 

criticas 

 

- Regras básicas 

das matérias 

- Gestos técnicos, 

erros e 

componentes 

criticas 

 

Tabela 13 - Calendarização 3ª Etapa 
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Objetivos a atingir 

Atividades Físicas 

Para esta etapa o principal objetivo será a consolidação do que tem vindo 

a ser trabalhado até ao momento, ao longo da 1ª e 2ª Etapas, sendo ainda 

introduzidos novos conteúdos, tendo sempre em consideração o nível dos 

alunos e o seu ritmo de evolução, e procurando a necessária diferenciação dos 

objetivos por nível de desempenho. 

Serão trabalhados os três níveis das matérias caso se justifique, de outra 

forma serão trabalhados apenas um ou dois níveis conforme o nível apresentado 

pelos alunos). 

Jogos Desportivos Coletivos 

Futebol 

Futebol 
Diagnóstico 
Prognóstico 

Objetivos Operacionalização 

NI → NI - Passe, condução de bola e remate Exercícios analíticos 

NI → I -Ocupa racionalmente o espaço 
-Desmarca-se após passe, criando linhas de passe 
ofensivas ou de apoio, para se libertar do defensor. 
-Na defesa, marca o adversário escolhido 

Jogo dos corredores 
com variantes 

I → PE -Logo que perde a posse de bola, marca o seu 
atacante, procurando dificultar a ação ofensiva. 
-Aclara o espaço de penetração 

A definir 

PE → E -Penetra, protegendo a bola, fintando ou driblando para 
finalizar ou fixar a ação do adversário 

A definir 

Tabela 14 - Objetivos a atingir Futebol 

Basquetebol 

Basquetebol 
Diagnóstico 
Prognóstico 

Objetivos Operacionalização 

NI → I - Recebe a bola com as duas mãos e assume 
uma posição facial ao cesto 
- Desmarca-se para criar linhas de passe 
- Na defesa, acompanha o seu adversário 
direto 
 

3x3 sem drible 
Um grupo heterogéneo e um 
grupo homogéneo 

I → E - Corta para o cesto 
- Na defesa, coloca-se entre o adversário 
direto e o cesto, dificultando o drible, o 
passe e o lançamento 

3x3 – heterogéneo 
 
4x4 com um drible permitido 
Grupo homogéneo 

Tabela 15 - Objetivos a atingir Basquetebol 
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Voleibol 

Voleibol 
Diagnóstico 
Prognóstico 

Objetivos Operacionalização 

NI → PI - Enquadra-se com a bola 
- Executa corretamente o toque 
de dedos 

Exercícios analíticos 

PI → NI - Executa corretamente o toque 
de dedos 
- Serviço por baixo 

Exercícios analíticos 
 
1x1 com toque de sustentação 
Pares homogéneos 

I → E - Toque de dedos – dá 
continuidade à jogada 
- Serviço por baixo 

Exercícios analíticos 
 
4x4 com 3 toques obrigatórios 
Grupos heterogéneos 

Tabela 4 - Objetivos a atingir 3 

Andebol 

Andebol 
Diagnóstico 
Prognóstico 

Objetivos Operacionalização 

NI → NI - Passa a bola com o braço armado 
- Remata à baliza 

Exercício critério 

NI → I -Remata em salto 
-Passa a um jogador em posição mais ofensiva ou 
dribla para rematar 
-Desloca-se defensivamente, mantendo o olhar na 
bola e no adversário direto. 

4x4 
Grupos homogéneos 

I → PE -Finaliza em salto utilizando fintas ou mudanças 
de direção 
-Desloca-se defensivamente, mantendo o olhar 
na bola e no adversário direto. 

5x5 
Grupos homogéneos 

PE → E - Finaliza preferencialmente na zona mais central à 
baliza, utilizando a técnica de remate mais adequada 
- Colabora na orientação da defesa, avisando os 
companheiros da movimentação dos jogadores 
adversários 

5x5 
Grupos homogéneos 

Tabela 16 - Objetivos a atingir Andebol 

Ginástica 

Ginástica de Aparelhos – Plinto e Minitrampolim 

Plinto 
Diagnóstico 
Prognóstico 

Objetivos Operacionalização 

NI → NI -Salto entre mãos no plinto transversal – Ficar com os 
pés em cima do plinto 
-Salto ao eixo no plinto longitudinal – ficar sentada no 
plinto, o mais longe possível 

Situação de exercício 

NI → I - Salto entre mãos no plinto transversal 
- Salto ao eixo no plinto longitudinal 

Situação de exercício 

I → E - Salto ao eixo no plinto transversal 
- Salto entre mãos no plinto longitudinal 

Situação de exercício 

Tabela 17 - Objetivos a atingir Plinto 
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Minitrampolim 
Diagnóstico 
Prognóstico 

Objetivos Operacionalização 

NI → NI - Salto em extensão Situação de exercício 

NI → I - Salto em extensão 
- Salto engrupado 
- Meia volta 

Situação de exercício 

I → E - Pirueta 
- Carpa de pernas afastadas 

Situação de exercício 

Tabela 18 - Objetivos a atingir Mini Trampolim 

Ginástica de Solo 

Ginástica de solo 
Diagnóstico 
Prognóstico 

Objetivos Operacionalização 

NI → NI - Rolamento à frente 
- Rolamento atrás 
- Avião 

Situação de exercício 

NI → I - Rolamento à frente de pernas 
afastadas 
- Roda 
- Pino 

Os alunos trabalham os elementos que 
lhes faltam para atingir o nível I 
(planeamento individual a definir no 
plano de UE) 

I → E - Rodada 
- Rolamento atrás com passagem por 
pino 
- Pino com saída com rolamento à frente 

Situação de exercício 

E → A - Roda a uma mão 
- Cambalhota saltada 
- Salto de mãos 

Situação de exercício 

A - Criar uma sequência que inclua o salto 
de mãos, a roda a uma mão e a 
cambalhota saltada. 

Situação de exercício 

Tabela 19 - Objetivos a atingir Ginástica de Solo 
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Ginástica Acrobática 

Ginástica acrobática 
Diagnóstico/ 
Prognóstico 

Objetivos Operacionalização 

I → PE 

 

Nível Introdutório: Em situação de 
exercício 

  
 
 
 
PE → E 

Nível Elementar: 

  
Tabela 20 - Objetivos a atingir Ginástica Acrobática 

Atletismo 

Atletismo – Salto em altura 
Diagnóstico/ 
Prognóstico 

Objetivos Operacionalização 

NI → I - Aprendizagem da técnica de tesoura Progressões pedagógicas 

I → E - Roda a perna livre 
- Eleva a bacia 
- Cai de costas no colchão 

- Situação de exercício 

Tabela 21 - Objetivos a atingir Salto em Altura 

Dança 

Dança 
Diagnóstico/ 
Prognóstico 

Objetivos Operacionalização 

I → E - Aprendizagem do Chachachá (individual): 

 Passo base 

 Apresentação 

 Apresentação com volta 
- Aprendizagem da Rumba Quadrada a pares: 

 Passo básico 

 Passo progressivo 

 Volta de seis tempos 

 Volta e contra-volta 

A pares e individual 
 

Tabela 22 - Objetivos a atingir Dança 
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Badminton 

Badminton 
Diagnóstico/ 
Prognóstico 

Objetivos Operacionalização 

NI → PI - Pega correta 
- Clear 

1x1 
Pares homogéneos 

NI → I - Posição base 
- Clear 
- Lob 
- Serviço 

1x1 
Pares homogéneos 

I → E - Serviço 
- Colocação do volante em zonas de difícil 
receção 
- Amorti 

1x1 
Pares homogéneos 

Tabela 23 - Objetivos a atingir Badminton 

Patinagem 

Patinagem 
Diagnóstico/ 
Prognóstico 

Objetivos Operacionalização 

NI → NI - Deslizar para a frente com ajuda Situação de exercício 

NI → I - Carrinho 
- Quatro 
- Oitos 

Situação de exercício 

NI → I - ½ volta 
- Quatro de costas 
- Oitos de costas 

Situação de exercício 

I → E - Meia volta 
- Carrinho a um pé 
- Águia 

Situação de exercício 

Tabela 24 - Objetivos a atingir Patinagem 

Desportos de combate (Judo) 

Judo 

Diagnóstico/ 
Prognóstico 

Objetivos Operacionalização 

 

- Em todas as situações do Judo, cumpre as regras 
estabelecidas, respeitando sempre a integridade física 
do parceiro; 
- Executa no Tatami, em situação de exercício sem 
oposição, as seguintes técnicas de queda (“ Ukemi”):  
(“ Ushiro-ukemi”), (“ Yoko-ukemi” ), (“ Zempo-ukemi”); 
 - Procura e aproveita situações de vantagem, em 
situação de exercício e de jogo de luta no solo, 
utilizando pontos fixos ou eixos, para aplicar a força 
das suas alavancas de acordo com o movimento de 
ambos. 

Exercícios a pares 

Tabela 25 - Objetivos a atingir Judo 
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Aptidão Física 

Teste Objetivos Operacionalização 
V

a
iv

e
m

 

- O aluno realiza, em situação de corrida contínua ações 
motoras globais de longa duração (acima dos cinco 
minutos), com intensidade moderada a vigorosa, sem 
diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, 
resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez 
pós esforço 

Aquecimento 
Realização do teste do 
fitnessgram 
Resistência 
característica das 
diferentes matérias 

A
b

d
o

m
in

a
is

 

- O aluno realiza 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. 
(variante com bola, pranchas) 

Estação de condição 
física 
Realização do teste do 
fitnessgram 

 E
x
te

n
õ

e
s
 d

e
 b

ra
ç
o

s

 

- O aluno realiza 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. 
(variante limpa-vidros; dip-tricipte e passes com bolas 
medicinais) 

Estação de condição 
física 
Realização do teste do 
fitnessgram 

S
e

n
ta

 e
 a

lc
a
n
ç
a

 

O aluno, respeitando as indicações metodológicas 
específicas do treino de flexibilidade (ativa) realiza 
ações motoras com grande amplitude, à custa de 
elevada mobilidade articular e elasticidade muscular. 

Alongamentos 
realizados na parte final 
da aula 
Realização do teste do 
fitnessgram 

C
o

o
rd

e
n

a
ç
ã

o

 

O aluno realiza diversas sequências nas escadas de 
agilidade, assim como a realização de um número de 
saltos ou num determinado tempo específico, com uma 
corda 

Estação de condição 
física 
Realização do teste do 
fitnessgram 

V
e

lo
c
id

a
d
e

 

O aluno realiza subida de rampas inclinadas em 
velocidade e treino da mesma em escadas. 

Estação de condição 
física 
Realização do teste do 
fitnessgram 

Tabela 26 - Objetivos Aptidão Física 

 

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

obtêm uma média positiva no conjunto dos seis testes. No entanto existe a 

preocupação de garantir uma boa intervenção a este nível de modo a que os 

alunos evoluam ou mantenham as suas capacidades físicas com o trabalho que 

é realizado na aula. Ao mesmo tempo pretende-se munir os alunos de 
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instrumentos para que possam em momentos extracurriculares trabalhar 

autonomamente as capacidades físicas abordadas nas aulas. 

Com a intencionalidade de diferenciar o ensino entre os rapazes e as 

raparigas, poderão formar-se grupos por sexo, sendo esta uma estratégia onde 

se pretende que haja uma alteração de volumes para os diferentes exercícios e 

as diferentes necessidades dos diferentes grupos. 

Conhecimentos 

Durante a presente etapa, como mencionado no PAT, continuar-se-á a 

abordagem ao tema das regras, materiais e gestos técnico-táticos. Pretende-se 

que no final da etapa o aluno: 

• Identifica a metodologia de aplicação de cada teste, bem como a sua 

execução correta, as faltas associadas a cada um e consequentemente a 

capacidade a ser avaliada. 

• Identifica nas matérias abordadas as principais regras de cada 

modalidade, os objetivos de jogo e as funções das principais ações dos 

diferentes gestos técnico-táticos. 

A enumeração da lecionação dos conteúdos pelas respetivas aulas, 

estarão discriminadas nos planos de unidade de ensino, sendo assim, serão 

apresentados a baixo os conteúdos a lecionar em cada temática e por matéria, 

para esta etapa: 

Voleibol 

 Número de toques permitido por jogador e por equipa. 

 Quando é considerado ponto: a bola passa por cima da rede e toca no 

solo do campo adversário; ou adversário coloca a bola fora dos limites do 

campo. 

 Posição base: joelhos fletidos, braços para a frente e tronco ligeiramente 

inclinado à frente. 

 Toque de dedos: posiciona-se debaixo da bola, mão em cima e á frente 

da testa, contactar a bola com as extremidades dos dedos. 

 Manchete: tronco ligeiramente inclinado à frente, braços esticados com os 

polegares juntos, contactar a bola com o antebraço. 
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 Serviço por baixo: fletir pernas e tronco ligeiramente à frente, avançar a 

perna do lado oposto ao batimento, bater a bola com a mão aberta e 

avançar a perna recuada. 

Basquetebol 

 Número de passos permitidos com a bola na mão 

 Faltas: driblar, agarrar e driblar; contacto físico com o adversário. 

 Lançamento: mão de lançamento atrás e abaixo da bola, a outra apoia a 

bola lateralmente. 

 Lançamento na passada: 2 apoios, primeiro apoio com o pé mais distante 

do cesto. Impulsão vertical com o joelho do lado da mão lançadora. 

Andebol 

 Número de passos permitidos com a bola na mão. 

 Regras: Área da baliza. 

 Dois tipos de passe: passe de ombro e passe picado 

 Passe de ombro: contralateralidade, ângulo de 90º antebraço/braço. 

 Drible: empurrar e amortecer a bola com os dedos afastados, bater a bola 

no solo sem ultrapassar a altura da cintura e sem olhar para ela. 

 Remate: armação do braço hábil acima da cabeça, rotação do tronco. 

Futebol 

 Receção: com a planta do pé ou com a parte interior do pé, tentando que 

a bola fique no raio de ação. 

 Passe: parte interior do pé ou parte exterior do pé. 

 Condução: realizar sucessivos toques ligeiros, levando a bola sempre 

próxima do pé que a conduz. 

Ginástica 

Solo 

 Rolamento à frente: mãos à largura dos ombros, dedos bem abertos e 

apoiados no chão, queixo junto ao peito, empurrar o chão com os pés e 

elevar a bacia. 

 Rolamento à retaguarda: palmas das mãos viradas para o teto e junto aos 

ombros, queixo junto ao peito, empurrar o chão com os braços e terminar 

de pé. 

 Pino: braços em extensão afastados e à largura dos ombros, dedos bem 
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abertos e apoiados no chão, olhar dirigido para as mãos. 

Aparelhos 

 Aspetos importantes nos saltos: corrida de balanço (acelerada), chamada 

a pés juntos. 

 Regras de segurança: Não mexer nem brincar com o material sem a 

autorização da professora, estar a tento aos saltos do colegas, não saltar 

enquanto outro colega se encontrar no colchão. 

Atletismo 

Salto em altura 

 Dois tipos de salto em altura: tesoura e fosbury flop. 

 Corrida de balanço: aceleração ao longo da corrida com uma trajetória 

curvilínea. 

 Chamada: um pé, pé mais afastado da fasquia, movimento explosivo com 

a ajuda do movimento dos braços. 

 Componentes críticas do fosbury flop. 

Barreiras 

 corrida acelerada, não desacelerar entre obstáculos, transposição rasante 

à barreira, saltar longe da barreira. 

 Perna de ataque e perna de transposição. 

 

Badminton 

 Quando é considerado ponto: o volante passa por cima da rede e toca no 

solo do campo adversário; ou o adversário coloca o volante fora dos 

limites do campo. 

 Posição base: pés afastados e fletidos, um pé ligeiramente avançado 

distribuir equilibradamente o peso do corpo por ambos os pés. 

 Lob: abaixo da cintura. 

Patinagem 

 Regras de segurança: uso de capacete, não agarrar outro colega com 

patins quando estiver a cair. 

 Posição base fundamental: pés afastados à largura dos ombros, tronco 

ligeira mente inclinado à frente, joelhos fletidos, alinhamento 

ombro/joelho, biqueira. 
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Dança 

 Nome das danças lecionadas e dos passos aprendidos: Cha-cha-cha - 

passo base, apresentação e apresentação com volta. 

Desportos de Combate 

 Conhece o objetivo do Judo, a ética do judoca, o grau de risco das suas 

ações e as pontuações específicas das situações apresentadas, bem 

como o significado das ações e sinais de arbitragem dessas mesmas 

situações, cumprindo prontamente essas indicações (como praticante). 

Aptidão Física 

Reconhece os objetivos específicos para cada uma das capacidades 

físicas descritas no ponto a cima e refere alguns exemplos de exercícios 

realizados nas aulas. 

Avaliação 

À semelhança da Etapa anterior, serão realizados diversos momentos e 

tipos de avaliações diferenciadas, teremos assim, momentos de avaliação 

formativa e momentos de avaliação sumativa. No caso da avaliação formativa, 

para além das estratégias utilizadas na etapa anterior será preocupação para 

esta Etapa a realização de um momento de autoavaliação com um caráter mais 

formal. No caso da avaliação sumativa, será seguidamente apresentada a 

estratégia para recolha dos dados desta avaliação dos alunos. 

O facto de recorrermos a mais de um tipo de avaliação permite não 

apenas que os alunos sejam mais intervenientes no próprio processo de ensino-

aprendizagem, como também que sejam mais conscientes da sua própria 

evolução. 

Avaliação Formativa 

Á semelhança do que foi realizado durante a 2ª Etapa existirão diversos 

tipos de estratégia para este tipo de avaliação. Na presente Etapa pretendemos 

dar sequência à estratégia de entrega de uma ficha individual de avaliação 

formativa com conhecimento aos Encarregados de Educação, pretende-se 

também recorrer à intervenção nas aulas de modo a que os alunos se 
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consciencializem da sua ação, principalmente no que refere às atitudes, e sendo 

ainda introduzido, no final do Período, um momento de autoavaliação com um 

caráter mais formal, de modo a ser realmente formativo para os alunos. 

Este tipo de avaliação pretende não apenas a recolha de informações que 

possibilitem uma orientação e regulação do processo de ensino-aprendizagem 

por parte do professor como também dos próprios alunos. Sendo por isso 

fundamental para um planeamento dirigido às necessidades de cada aluno. 

Para tal, e como referido anteriormente é fundamental manter a estratégia 

utilizada anteriormente, nomeadamente a entrega das fichas de avaliação 

formativa individuais, com o intuito de serem entregues a meio da etapa. 

Será também inserida uma nova estratégia, nomeadamente relativa ao 

acompanhamento das tarefas propostas por fichas de autoavaliação, onde os 

alunos serão responsáveis pelo registo do que são ou não capazes de fazer. 

Estas fichas de registo serão ainda acompanhadas por fichas de critérios de 

cada um dos exercícios propostos, e serão essencialmente utilizadas para o 

ensino dos diferentes tipos matérias (ex: Ginástica). 

Autoavaliação 

Tal como referido anteriormente, nesta etapa ao longo das aulas iremos 

recorrer a diversos momentos de autoavaliação, com o intuito de que os alunos 

regulem o próprio desenvolvimento em determinadas matérias.  

Outro momento propício à realização da autoavaliação é a última aula 

desta etapa, onde enquanto professores já teremos uma classificação a atribuir, 

assim como os resultados de toda a avaliação, sendo por isso um momento de 

“discussão” e reflexão com o aluno, onde o aluno atribui uma classificação à sua 

prestação ao longo de todas as aulas, como também comenta as matérias em 

que sentiu uma maior evolução e onde apresenta mais dificuldades. 
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Avaliação Sumativa 

Visto que à semelhança da etapa anterior, também nesta etapa nos 

deparamos com mais um término de período, que neste caso é coincidente com 

o fim da etapa, é fundamental percebermos com que níveis os alunos terminam 

nas diferentes matérias. Não apenas devido ao facto de termos que atribuir uma 

classificação de final de período, mas principalmente pelo facto de terminarmos 

mais uma etapa e ser a altura indicada para a realização de um balanço da nossa 

intervenção enquanto professores e os resultados da mesma no processo de 

aprendizagem dos alunos. 

Para este momento serão novamente utilizadas as tabelas fornecidas pelo 

grupo de Educação Física nas últimas 4 semanas da presente etapa, sendo 

também que ao longo da etapa iremos retirar informações sobre o nível a que os 

alunos se encontram. Tal como nos outros momentos já realizados de avaliação, 

foi definido por nós a utilização de um exercício mais técnico e um exercício mais 

de componente tática, sendo que der acordo com as características desta etapa, 

incidiremos mais na componente tática e na aplicação técnica em situação de 

jogo, nos Jogos Desportivos Coletivos e no badminton. No que concerne às 

modalidades individuais, como é o caso das ginásticas de solo e de aparelhos e 

no salto em altura serão avaliados nas componentes técnicas características 

destas matérias. No caso da dança e da ginástica acrobática iremos também 

incidir a nossa avaliação também na coordenação entre pares. 

Importa ainda salientar o facto de durante esta etapa decorrem ainda as 

semanas a tempo inteiro, sendo que durante as mesmas iremos ainda recolher 

informações, principalmente se nos encontrarmos a observar as aulas dos 

nossos alunos. 

No que concerne à avaliação da aptidão física, e tal como na etapa 

anterior iremos recorrer aos testes do fitnessgram adotados pelo GEF. 

Para a avaliação dos conhecimentos será realizado um teste escrito. 

Em seguida apresenta-se um quadro com uma organização esquemática 

da estratégia definida para a avaliação sumativa durante a presente Etapa: 
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Datas 23 – 27 Fev 02 – 06 Mar 09 – 13 Mar 16 – 20 Mar 

Onde 

avaliar? 
Espaço 3 Espaço 2 Espaço 4 Espaço 1 

O que 

avaliar? 

Matérias: 

Dança 

Gin. Aparelhos 

Gin. Solo 

Salto em Altura 

Voleibol 

Acrobática 

Basquetebol 

Patinagem 

Andebol 

Barreiras 

Futebol 

 

Re-aferição de 

situações 

críticas de 

avaliação 

 

Condição Física 

 

 

Resistência 

(vaivém) 

Flexibilidade 

Coordenação 

Velocidade 
Força Superior 

Força Média 

Conhecimentos 

 

Teste escrito 

de 

Conhecimentos 

  

Quem 

avaliar? 

A definir na Unidade de Ensino através de um quadro de alunos 

prioritários a ser observados por matéria 

Como 

Avaliar? 

Matérias: 

JDC - Situações de jogo ou situações analíticas para avaliação de 

elementos específicos da matéria. 

Ginástica – Solo: Apresentação de uma sequência com diferentes 

elementos; Aparelhos: Realização dos saltos em situação de exercício 

Raquetes – Situação de 1x1 

Patinagem – Circuito de competências. Níveis mais baixos de 

desempenho, exercícios de tração a pares 

Atletismo – Em situação de exercício fasquia a 90 cm (raparigas) e 100 

cm (rapazes) 

Dança – Avaliação em situação de pequena sequência coreográfica 

individual (nível I) e a pares (nível E) 

Aptidão Física: 
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Avaliação massiva: Teste da velocidade (2 a 2), Teste de Coordenação 

(metade faz, metade conta) e Teste de Resistência (todos ao mesmo 

tempo). 

Testes de flexibilidade e extensões de braços incluídos numa estação 

com controlo de execução por parte do professor 

Conhecimentos: Realização de um teste escrito. 

Entrega de um documento de apoio ao estudo e realização de uma aula 

de revisões. 

Atitudes: Utilização da grelha de atitudes ao longo de todo o período. 

Tabela 27 - Estratégias de Avaliação 3ª Etapa 

  



52 

 

 

 

Anexos 
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Anexo 1 – Ficha de Auto-Avaliação 
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Anexo 2 – Exemplo de Ficha de Avaliação Formativa 

Nome:  

A presente ficha pretende dar a conhecer os teus pontos fortes e fracos, 

de modo a que possas melhorar a cada aula que passa. 

 A avaliação em Educação Física, no que diz respeito às Atividades 

Físicas é feita por níveis, nomeadamente, Não Introdutório (0), Parte Introdutório 

(0,5), Introdutório (1), Parte Elementar (1,5), Elementar (2), Parte Avançado (2,5) 

e Avançado (3). 

Para obteres uma classificação igual a 3 no final do Período, na área das 

Atividades Físicas, é necessário que o teu desempenho corresponda a uma 

soma de 5 níveis Introdutórios (I) sendo necessário obter 1I nos Jogos 

Desportivos Coletivos, 1I na Ginástica, 1I no Atletismo, 1I na Dança e 1I nos 

Desportos de Raquetes (badminton). 

Teste Raparigas 

Nível 1. Nível 2. Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Vai e Vem      

12 e 13 anos 1 a 16 17 a 20 21 a 24 25 a 34 >35 

Abdominais      

12 e 13 anos 1 a 8 9 a 17 18 a 44 45 a 73 > 74 

Extensões Braços      

12 e 13 anos 1 a 3 4 a 6 7 a 15 16 a 25 > 26 

Flexibilidade      

12 e 13 anos <-12 -11.5 a -3.5 -3 a 1 1.5 a 8 >8.5 

Coordenação      

12 e 13 anos 1 a 45 46 a 69 70 a 86 87 a 106 > 107 

Velocidade 40m      

12 e 13 anos >9.8 9.7 a 8.1 8.0 a 7.8 7.7 a 7.5 <7.4 

Tabela 1 - Níveis de classificação nos testes de Aptidão Física 
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Gráfico 1 - Classificação na Avaliação diagnóstica inicial das 
Atividades Físicas 

Gráfico 1 - Classificação na 
Avaliação diagnóstica inicial da 
Aptidão Física 
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Observações: 

Analisando o Gráfico 1, podes observar que as matérias onde apresentas 

maiores dificuldades são o Andebol e o Voleibol. Deves esforçar-te e continuar 

a trabalhar nas aulas para superar estas dificuldades. Se te empenhares 

consegues facilmente melhorar em todas as modalidades e obter níveis mais 

elevados nas matérias. 

A nível da Aptidão Física como podes ver no Gráfico 2, os testes onde 

apresentaste pior desempenho foram o teste da coordenação, dos abdominais 

e do vai-vem. Para superares estas dificuldades deves empenhar-te nas aulas 

quando realizamos os exercícios de condição física. Se trabalhares com 

empenho em todas as aulas vais facilmente atingir outros resultados. 

Consulta a tabela 1 para veres qual deve ser o teu desempenho nos 

diferentes testes de Aptidão Física para obteres melhores classificações. 

Quanto ao teu comportamento nas aulas, és bastante empenhada e 

gostas de colaborar com o professor e os colegas. Deves continuar assim e 

tentar evitar distraíres-te quando o professor está a dizer coisas importantes. 

Não te esqueças que o teste vai ser feito com base nos conteúdos que 

abordámos nas aulas. Se prestares atenção aquilo que o professor diz será mais 

fácil fazeres o teste e ter uma boa nota. 

Tens vindo a trabalhar bem e o teu desempenho em algumas modalidades 

já é superior aquele que é apresentado aqui. Continua a trabalhar bem para 

atingires o sucesso!  

 

Tomei conhecimento: 

O Encarregado de Educação   _________________________ 
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Anexo 3 – Folha de registo de Atitude 

                    Dia

Nome Pres Att Aq Pres Att Aq Pres Att Aq Pres Att Aq Pres Att Aq Pres Att Aq Pres Att Aq PresAtt Aq PresAtt Aq PresAtt Aq PresAtt Aq Pres Att Aq

1 Aléxia Santos 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1,7 1,25 #DIV/0!

3 Ana Freitas 2 0 1 2 0 1 1 2 1 2 0 1 1,8 1 1

4 Daniel Abade 2 0 2 0 0 2 1 2 1 1,4 0,75 1

5 Daniela Santos 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1,2 #DIV/0!

6 David Ramos 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1,6 1

7 Diogo Santos 2 0 2 1 2 1 0 2 1 1,4 0,75 #DIV/0!

8 Érica Pereira 0 1 0 2 1 2 1 2 2 1,3 1,2 #DIV/0!

9 Fátima Rodrigues 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1,8 1,6 1

10 Gabriel Braz 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1,7 1,2 1

11 Gabriel Gonçalves 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1,2 #DIV/0!

12 Gonçalo Ferreira 2 0 2 0 2 1 2 1 2 1 1,7 0,8 #DIV/0!

13 Gonçalo Henriques 2 1 2 0 0 2 1 2 1 1,7 1 #DIV/0!

14 Inês Rodrigues 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1,6 1 #DIV/0!

15 João Pita 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1,2 1

16 Liana Nascimento 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1,4 1,2 2

17 Ludmira Silva 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1,8 1,2 #DIV/0!

18 Rafaela Antunes 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1,2 #DIV/0!

19  Tiago Fernandes 0 2 1 2 1 2 1 2 1 1,7 1 #DIV/0!

20  Tiago Pereira 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1,6 #DIV/0!

21 Tiago Coelho 2 0 2 0 2 1 2 1 2 1 2 0,8 2

Presença

Aquecimento

Atitudes

Não foi assiduo - 0

20/01/2015 23/01/2015

2º Período

03/02/2015 06/02/2015 10/02/2015 13/02/2015 20/02/2015 24/02/2015 27/02/2015 03/03/2015

Registo de Presenças e Atitudes 7º 2 - 2º Período Ano lectivo 2014 / 2015

cooperação indiferente - 1cooperação negativa - 0

Chegou atrasado/ Não trouxe o material - 1

Aquecimento +- - 1

27/01/2015

Mau aquecimento - 0

N.º

Total

Espaço 2 Espaço 2 Espaço 3 Espaço 4 Espaço 4 Espaço 1 Espaço 1 Espaço 2 Espaço 2 Espaço 3 Espaço 3


