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Balanço da 8ª Unidade de Ensino da II Etapa 

Opções metodológicas 

 Objetivos previstos e seleção dos exercícios / tarefas 

Penso que esta foi uma Unidade de Ensino bastante positiva, tendo sido 

possível cumprir com os objetivos definidos. De referir que os objetivos propostos para 

a maioria das aulas foram objetivos bastante ambiciosos, procurando-se muita 

variedade de atividades, assim como uma simultaneidade de situações de avaliação 

e de aprendizagem. 

Este equilíbrio entre aprendizagem e avaliação foi bem conseguido, sentido que 

houve benefícios para os alunos relativamente às suas aprendizagens, 

principalmente, devido à acrescida autonomia que se procurou, e cuja resposta foi 

extremamente positiva. Neste capítulo destaco a resposta dos alunos nas ginásticas, 

onde foram apresentados os objetivos das tarefas através de fichas e que os mesmos 

cumpriram como se pretendia, e ainda no basquetebol e no voleibol, onde foi possível 

observar uma mudança de comportamento muito evidente. A meu ver, em ambas as 

matérias os alunos apresentaram índices de tempo de prática bastante elevados, 

apesar do acompanhamento pouco próximo, o que demonstra uma boa evolução no 

seu comportamento, assim como no seu empenho e relação com as matérias. 

Foi possível realizar todos os testes de condição física definidos para este 

período temporal, tendo sido possível, devido a uma alteração da estratégia de 

avaliação, recolher os dados do teste de extensões de braços com uma muito maior 

qualidade. Esta alteração foi realizada ao nível da organização, integrando-se este 

teste como parte de uma estação da aula, tendo a contagem das execuções dos 

alunos ficado sob minha responsabilidade. O facto de controlar um grupo mais 

reduzido de alunos promoveu um maior controlo da qualidade de execução, como tal, 

resultados mais reveladores da real capacidade dos alunos neste teste. 
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Penso que esta está uma estratégia a manter, uma vez que, para além das 

referidas vantagens tem também vantagens ao nível da organização, que fica 

facilitada pelo facto de serem poucos alunos e de estes já se encontrarem numa 

estação da aula. Esta estratégia tem apenas a desvantagem de necessitar de um 

acompanhamento exclusivo do professor a esta tarefa, pelo que as restantes 

atividades de aula deverão ser atividades onde os alunos consigam desenvolver um 

trabalho autónomo. 

 Durante esta Unidade de Ensino foi ainda realizado o teste de conhecimentos, 

que penso que decorreu de uma forma mais organizada do que o primeiro, tendo no 

entanto, ainda assistido a alguns comportamentos desadequados dos alunos (ex: 

conversas com o colega). A minha atuação para com estes alunos foi no sentido de 

separá-los uns dos outros para evitar a troca de impressões relativamente à matéria. 

 Comportamento do professor; 

Quanto ao meu comportamento, penso que apesar dos objetivos de avaliação 

que obrigavam a grande foco em determinadas estações consegui ter uma 

atenção distribuída, conseguindo controlar determinados comportamentos através 

de feedback à distância. 

 Na primeira semana destaco o caso da dança, onde inicialmente me enganei 

no passo do chá-chá-chá, dando a instrução e realizando a demonstração com o 

pé errado, o que confundia os tempos e o ritmo da execução. Após me aperceber 

de qual o erro consegui manter a calma suficiente e realizar uma nova instrução, 

não deixando que o equívoco inicial tivesse qualquer tipo de influência na 

lecionação seguinte. Sinto que esta capacidade de manter a calma e de encarar o 

erro como algo natural e de o conseguir ultrapassar sem consequências na 

atuação do professor é uma capacidade com grande importunância e que poderá 

promover um maior à vontade com a lecionação e uma consequente melhor 

atuação por parte do professor. 
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 Destaco esta situação porque penso que demonstra uma clara evolução na 

minha atuação. O facto de ser a matéria onde inicialmente apresentava maiores 

dificuldades, e com a lecionação da qual não sinto grande à vontade, poderia ter 

potenciado um decréscimo de qualidade da minha atuação após o erro.  

A minha evolução, não só no que respeita a esta matéria, mas também na 

manutenção do controlo da situação, através de uma maior calma durante ação 

poderá ser observada através desta situação. 

Na segunda semana, destaco a grande diferença que senti entre a primeira e 

a segunda aula, a meu intender, devido a um menor energia da minha parte. O 

facto de me sentir cansado e de estar adoentado teve alguma influência na minha 

atuação que considero ter sido menos energética, sentido que estive menos 

interventivo. Apesar disto, penso que a aula decorrer de forma positiva. 

 

Estruturação da 9ª Unidade de Ensino 

A presente Unidade de Ensino decorrerá de dia 09 de Março a 20 de Março, 

sendo que na primeira semana o espaço ocupado será o espaço 4 e na segunda 

semana o espaço ocupado será o 1. Estas duas semanas englobam as aulas 61, 62 

e 63, 64, 65 e 66. 

No que respeita à área das Atividades Físicas e Desportivas, serão lecionadas as 

seguintes matérias: 

 Futebol 

 Basquetebol 

 Atletismo (Barreiras) 

 Patinagem 

 Andebol 
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1. Decisões Metodológicas e Estratégias de Atuação 

Tal como na Unidade de Ensino anterior, manter-se-á na presente a opção de 

procurar simultaneamente situações de aprendizagem e de avaliação. Pretende-se 

assim dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento das competências nas 

diferentes matérias como tem sido realizado até agora, e, ao mesmo tempo, realizar 

uma recolha de dados que sirvam de suporte para a realização da avaliação sumativa 

de final de Período a realizar brevemente. 

Devido a esta necessidade de recolha de dados para avaliação serão também 

realizados testes de condição física. Para a primeira semana, a opção será apenas 

realizar o teste de velocidade, sendo que será realizado de forma massiva, estando a 

responsabilidade de recolha dos tempos a cargo do professor. Os alunos correrão 

dois a dois como forma de aumentar a motivação e procurar resultados ainda 

melhores neste teste. 

No espaço 1 serão ainda realizados os dois últimos testes, o teste do vai-vém, 

que será realizado de forma massiva de modo a rentabilizar o tempo de aula, e o teste 

da flexibilidade, a realizar após o primeiro. 

Ainda relativamente à condição física, será aproveitado o espaço exterior para 

realizar algum trabalho de resistência, tentando realizar uma pequena variação no 

circuito que foi utilizado em Unidades de Ensino. Será incluída uma componente mais 

extensiva na corrida, procurando que os alunos consigam adquirir competências ao 

nível do controlo do seu ritmo de corrida. Assim, a resistência será trabalhada de forma 

simultânea com as outras capacidades físicas que terão exercícios específicos dentro 

deste circuito. 

Quanto às matérias, serão trabalhadas procurando alguma continuidade entre 

aulas, potenciando assim a aprendizagem, bem como uma maior facilidade na 

observação e recolha de dados para a avaliação. 
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Será mantida a estratégia utilizada para os jogos desportivos coletivos, 

passando os alunos por exercícios analíticos e por situações jogadas, com a 

introdução de determinadas condicionantes consoante o objetivo da tarefa. 

Partindo destas premissas, foram definidas para esta UE as matérias 

mencionadas anteriormente, em seguida, apresentam-se discriminadas as decisões 

e estratégias adotadas para a organização das aulas deste período de ensino: 

 

Preleção inicial: 

 Verificação da assiduidade e pontualidade dos alunos. 

 Apresentação da organização das aulas e dos grupos. 

 Apresentação dos objetivos por matérias 

 Revisões para o teste de conhecimentos. 

Aquecimento: 

 Massivo, mobilização articular estática, inclusão de saltos e ensino de meia 

pirueta  

 Manuseamento individual de bola de basquetebol e voleibol  

Condição Física: 

O aluno realiza o teste de velocidade, vai e vem e flexibilidade. 

Treino da Resistência - Circuitos de corrida à volta do pavilhão. 

Parte Principal: 

 

1ª Semana 

Aula de 45minutos:  

 Teste de velocidade 

Turma dividida em 2 grupos, organizados por estações: 
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 Andebol: 1+1 contro de bola, passe com deslocações; 3x2+guarda redes - 

Avaliação 

 Futebol: Rabia em pequenos grupos, exercícios de passe e receção a pares e 

trios. Jogo reduzido com variantes, estimulando a ocupação racional do campo e a 

criação de linhas de passe. Objetivo: aplicação da técnica adquirida em situação de 

jogo- Avaliação  

Aula de 90minutos:  

 Turma dividida em 2 grupos 

 Estação1 

 Patinagem: Avaliação 

  Exercício individual para familiarização articular, para os menos aptos: 

 Equilíbrio unipedal;  

 Saltos a pés juntos;  

 Situações de coordenação - cócoras, cruzar os patins 

 Exercícios a pares: puxa e empurra.  

 Exercício individual para familiarização articular para os mais aptos: 

 Situações de coordenação - cócoras, cruzar os patins 

 Exercícios a pares, puxa e empurra. 

 Travagem em T 

 Curvar com sobreposição dos patins  

 Estação2 

 Basquetebol: Treino do lançamento na passada e jogo 3x3 - Avaliação 

 Barreiras: 2 passagens de 3 barreiras por aluno- Avaliação 

 

 

2ª Semana 

Aula de 45 minutos:  

 Autoavaliação 

 Testes de condição física- Vai e vem e flexibilidade. 



NÚCLEO DE ESTÁGIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  
ESCOLA SECUNDÁRIA FERNANDO NAMORA  
UNIDADE DE ENSINO – 7º2 

 

 

 
 

 
Página 9 

 
Prof. Estagiário João Gomes Ano Lectivo 2014/2015 

Aula de 90 minutos: 

 Voleibol – situação de cooperação 1+1 ou 2+2 

 Badminton – jogo de cooperação 

 Futebol – experimentação de situação de jogo em campo inteiro. 

 

Parte Final: 

 Retorno à calma através de sequência de alongamentos, reproduzindo a 

mesma de forma autónoma. 

 Balanço da aula. 

 Realizar questões aos alunos acerca dos conteúdos abordados na aula. 

2. Calendarização 

Na Tabela 1 são apresentadas as aulas que constituem a presente UE. 

 

 Espaço 4 Espaço 1 

Dia 10 Mar  13 Mar 17 Mar 

Nº de aula 58 59/60 61 

A
F

D
 

 

Basquetebol  X  

Futebol X   

Andebol x   

Patinagem  X  

Atletismo- Barreiras  X  

A
F  

Resistência  X  

Flexibilidade  X X 

Vai e Vem   X 

Velocidade X   

Conhecime

ntos 

Matérias  X  

Condição Física x X  

Tabela 1- Calendarização da UE 
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Legenda: 

- Matérias que farão parte da aula em questão (X) 

 

3. Formação de Grupos 

Em relação à formação de grupos serão constituída por grupos homogéneos 

para o espaço exterior. Estes grupos serão formados de acordo comos níveis de 

desempenho na patinagem.  

Grupos Homogéneos Patinagem: 

Grupo A (melhor desempenho) 

 

Grupo B (pior desempenho) 

 

Tabela 2 - grupos homogéneos 1ª Semana 

Grupos Homogéneos Desportos de Invasão: 

Grupo A (melhor desempenho) 

 

Grupo B (pior desempenho) 

 

Tabela 3 - grupos homogéneos  2º Semana 
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4. Objetivos a atingir 

a. Matérias 

1. Basquetebol 

 

 
Introdução  

Objectivos 

específicos 

Passe de peito e picado 

 Colocação correta das mãos 

 Passe tenso dirigido para o colega 

Drible de progressão 

 Batimento até ao nível da cintura 

 Á frente e ao lado do corpo 

Lançamento parado 

 Colocação das mãos 

 Extensão do cotovelo e flexão da mão 

Lançamento na passada 

 2 apoios o primeiro apoio com a perna mais 

distante do cesto 

 Subida energética do joelho do lado da mão 

lançadora. 

 

2. Futebol 

Futebol Introdução 

Objetivos específicos 

O aluno realiza: 

Passe; 

 Direcionado para o colega 

 Com a parte interna do pé 

 Pé de apoio ao lado da bola 
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Receção; 

 Pisar a bola 

 Com a parte interna, ponta do pé 

apontada para fora, oferecendo maior superfície 

de contacto. 

Condução de bola: 

 Olhar dirigido para a direção da bola. 

 Com a parte interna do pé 

preferencialmente 

 

3. Badminton 

 Introdução 

Objetivos específicos 

O aluno realiza: 

Pega da raqueta 

 Universal 

Serviço 

 Coordenação raquete volante 

Clear 

 Rotação do tronco 

 Contacto com o volante em cima da cabeça 

4. Patinagem 

 

 
Introdução  

Elementar 

Objectivos 

específicos 

Posição base (autónomo) 

 Alinhamento ombro, joelho e 

ponta do patin 

 Estabilizar a bacia 

Equilíbrio unipedal 

Curva (pés paralelos)  
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Puxada e deslize à frente 

 Dobrar os joelhos e pés a pontar 

para fora 

 Tronco ligeiramente inclinado à 

frente 

Travagem com travão do patim 

 Flexão plantar  

 Pé de travagem ligeiramente à 

frente do outro 

 Patins juntos e paralelos 

funcionando como um 

todo  

Travagem em T 

 Posição T em 

andamento, pé livre 

passa para trás para o 

pé de deslize 

5. Voleibol 

 Introdução 

Objectivos 

específicos 

Toque de dedos e Manchete 

 Deslocamentos e enquadramento com a bola 

 Contacto com a bola 

Serviço por baixo 

 Contactar ao nível da cintura 

 Perna do lado da mão que está a segurar a bola 

à frente 

 

6. Barreiras 

Objetivos específicos 

 Transpor pequenos obstáculos a várias distâncias 

 Realizar a ligação corrida/transposição com 

fluidez 

 Realização a transposição/receção com fluidez 

 Abordagem à técnica de transposição correta 
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b. Conhecimentos  

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. 

 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. 

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. 
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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. 

 


