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Introdução 

 

O presente planeamento diz respeito ao plano da primeira etapa, ou seja, da avaliação 

inicial. Para percebermos a importância da avaliação é essencial clarificarmos o seu conceito. De 

acordo com o Assessment Reform Group [ARG] (2002) entendemos por avaliação, o processo de 

procurar e interpretar evidências que possam ser usadas, tanto por alunos como professores, de 

forma a identificar onde os alunos estão na sua aprendizagem, onde necessitam de ir e qual a 

melhor forma de lá chegar. 

A avaliação pode ser feita com base na recolha de dois tipos de informação: avaliação 

formativa e avaliação sumativa. A avaliação inicial enquadra-se na avaliação formativa. Neste 

período, procura-se identificar e recolher dados relativos aos alunos, avaliando o nível inicial de 

prestação no que respeita às áreas de avaliação, de forma a programar facilmente as futuras etapas 

do processo de ensino-aprendizagem definindo metas ambiciosas mas exequíveis para os alunos. 

 Com isto, a realização da avaliação inicial assume como objetivos fundamentais 

diagnosticar, prognosticar e projetar as aprendizagens dos alunos. Só conseguiremos planear se 

houver um rumo bem delineado. É esse mesmo rumo que se procura adiantar no presente 

documento, e que dará sentido a todo o conjunto de decisões curriculares. 

Salienta-se então a importância desta etapa na consecução do planeamento e dos objetivos, 

de modo a que o processo ensino-aprendizagem seja o mais adaptado para a realidade da turma e 

para cada um dos alunos, cumprindo assim os pressupostos de inclusão e da diferenciação do 

ensino, fundamentais para que este seja o mais eficaz possível. Concluindo que a 1ª etapa é a base 

de todo o planeamento anual. 

De modo a realizar uma avaliação rigorosa e o menos subjetiva possível, foram utilizadas 

grelhas e exercícios similares pelos estagiários, onde estão definidos os critérios de êxito a atingir 

pelos alunos de modo a integrarem os diversos níveis de especificação (Não Introdutório, Parte 

Introdutório, Introdutório, Parte Elementar, Elementar, Parte Avançado ou Avançado) em cada 

uma das matérias. 

Para além destes objetivos principais, existem outros igualmente relevantes que serão 

abordados nesta etapa, como é o caso da promoção de um bom clima de aula, da definição de 
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normas e rotinas, da formação de grupos e da formulação de estratégias adaptadas à realidade da 

turma, proporcionando um processo ensino-aprendizagem contextualizado e motivante quer para 

professor como para os alunos. 

 

Objetivos Fundamentais do Plano de Etapa/Unidade de Ensino 

 

O plano de etapa está definido para um espaço temporal de 4 semanas, correspondendo, 

assim, a duas unidades de ensino, organizadas com base no roulement definido pelo Grupo de 

Educação Física. Cada Unidade de Ensino é por sua vez correspondente a duas semanas de 

lecionação. Esta opção foi tomada com base nas similitudes existentes entre os diferentes espaços, 

proporcionando-se assim a possibilidade trabalhar objetivos concorrentes durante as aulas 

integrantes de cada Unidade de Ensino, apesar da rotação inter-espaços. Assim sendo, estão 

agrupados o espaço 4 e 1, espaço exterior e pavilhão respetivamente, assim como o espaço 2 e 3 

(sala de ginástica e ⅓ de pavilhão). 

A avaliação inicial tem como principal objetivo a orientação e calendarização de toda a 

atividade letiva ao longo do ano escolar, através dos indicadores retirados relativamente aos 

diversos níveis de desempenho que os alunos demonstram, o que por sua vez irá possibilitar uma 

melhor caraterização dos alunos/turma, com vista potenciar ao máximo o desenvolvimento das 

aprendizagens dos alunos ao longo do ano. 

Pretende-se ainda, durante esta etapa, dar um maior ênfase ao desenvolvimento de 

competências relacionadas com a criação de rotinas, com a afirmação do professor enquanto líder, 

com a promoção clara da dinamização de grupo, a criação de um clima positivo e integrador na 

aula e ainda o desenvolvimento da condição física dos alunos. 

 

Objetivos Gerais 

 

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

conjunto das matérias; 
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● Ensinar ou consolidar rotinas de organização e normas de funcionamento; 

● Criar um bom clima de aula; 

● Recolher dados para a realização do Plano Anual de Turma. 

  

Os objetivos gerais desta 1ª etapa (avaliação inicial) incidem na avaliação do desempenho 

atual dos alunos nas diversas áreas e matérias a abordar ao longo do ano letivo de modo a delinear 

um planeamento contextualizado e adaptado às reais necessidades do aluno, com vista ao 

desenvolvimento de um processo ensino-aprendizagem eficaz. A partir dos dados recolhidos ao 

longo desta etapa proceder-se-á à formulação de objetivos específicos para cada matéria e para os 

conhecimentos, à formação de grupos, e ao delineamento de estratégias para a lecionação. 

São ainda objetivos gerais desta etapa a criação e consolidação de rotinas, bem como a 

definição de normas e formas de organização, essenciais à manutenção de um bom funcionamento 

das aulas. 

O bom clima de aula é também fundamental para um processo ensino-aprendizagem de 

sucesso, uma vez que envolve um ambiente motivante, pressupondo uma relação favorável 

professor-aluno, aluno-aluno e aluno-matéria. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Realizar a avaliação inicial: 

 

a) Das matérias definidas no protocolo de avaliação inicial; 

b) Da aptidão física; 

c) Dos conhecimentos. 

 

a) Matérias 

● Atividades Físicas e Desportivas 

 

o Jogos Desportivos Coletivos 

▪ Futebol 
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▪ Voleibol 

▪ Basquetebol  

▪ Andebol 

 

o Ginástica:  

▪ Solo  

▪  Aparelhos 

▪ Acrobática 

 

o  Atletismo:  

▪ Salto em altura 

▪ Corrida de barreiras 

 

o  Patinagem 

 

o Dança 

▪ Merengue 

▪ Cha-cha-cha 

▪ Line dance 

 

o  Raquetas: 

▪ Badminton 

 

 

 

 

b) Aptidão Física 

Para realizar a avaliação diagnóstica da aptidão física decidiu-se incluir no plano de 

avaliação inicial a bateria de testes definida pelo do Grupo de Educação Física: 

● Teste de Resistência Aeróbia  

o Teste Vaivém 

●  Teste de Força Média  

o Abdominais 

●  Teste de Força Superior 
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o  Extensões de Braços 

● Teste de Velocidade  

o 40 Metros 

● Teste de Coordenação  

o Saltar à corda 

● Determinação do IMC 

 

c) Conhecimentos 

Com o objetivo de avaliar o parâmetro dos conhecimentos será realizado um teste de 

diagnóstico que servirá de ponto de partida para uma contextualização do nível em que se 

encontram os alunos. Serão abordados os conteúdos previstos como já tendo sido lecionados em 

anos anteriores, de acordo com as determinações do Programa Nacional de Educação Física. Uma 

vez que se trata de uma turma no início de um novo ciclo de ensino não temos acesso à 

documentação do ano transato, contudo, esta avaliação diagnóstica permitirá estabelecer em que 

nível se encontram os alunos, e assim planear o desenvolvimento dos seus conhecimentos. 

 

2. Desenvolvimento da condição física 

 

Ao longo desta etapa procurar-se-á o desenvolvimento das capacidades físicas através de 

exercícios específicos, nos quais se procurará ter uma atenção especial à correção técnica, à 

nomenclatura, à identificação dos principais grupos musculares solicitados, à correta respiração na 

realização dos exercícios e aos principais erros de execução. 

Assim sendo, a aptidão física será desenvolvida mediante os princípios metodológicos 

inerentes ao treino desportivo, abordando-se especificamente, a velocidade, a coordenação, a 

flexibilidade, a força e a resistência. 

 

3. Outros objetivos desta etapa 
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Os dados recolhidos durante a avaliação inicial permitirão orientar a formação de grupos de 

nível dentro da turma. Esta divisão por grupos torna-se fundamental no planeamento, podendo os 

alunos, consoante os objetivos da unidade de ensino ou etapa, serem aglomerados em grupos de 

nível homogêneos ou grupos heterogêneos, respondendo assim de forma mais eficiente ao objetivo 

proposto. 

Os grupos homogêneos são mais vantajosos em termos de avaliação e consecução de 

objetivos comuns e os heterogêneos no desenvolvimento de capacidades ou entrosamento/clima 

da turma. 

Outro objetivo para esta etapa prende-se com a possibilidade de identificar as matérias 

prioritárias para a turma, ou seja, aquelas nas quais as competências dos alunos se encontram mais 

distantes das definidas nos PNEF para o 7º ano de escolaridade. 

Durante a recolha e análise dos dados obtidos no decorrer desta etapa será também 

fundamental perceber quais os alunos com maiores e menores capacidades em cada uma das 

matérias. Deste modo será possível proceder à diferenciação do ensino com base nas caraterísticas 

dos alunos, podendo, por exemplo, identificar aqueles que poderão servir como agente de 

ensino/demonstração, e aqueles que necessitarão de um acompanhamento mais individualizado. 

Todos os objetivos referidos anteriormente acabam por ser de uma elevada importância na 

etapa visto que incidem, de uma forma geral, na preparação e organização da turma para um novo 

ano letivo e no início da implementação de rotinas organizativas. É de salientar a importância na 

agilidade de organização da turma e preparação de exercícios, para consequentemente tornar as 

transições entre as atividades mais eficientes, reduzir episódios de perturbação e instalar um clima 

positivo, fazendo com que a aula seja mais fluída e produtiva quer do ponto de vista do professor 

quer da perceção do próprio aluno.  

Durante o planeamento desta etapa, deverá ter-se em atenção a importância do ensino, da 

correta forma de montagem do material, do seu manuseamento e da respetiva nomenclatura, de 

forma a que no futuro se possa usufruir de um maior tempo de prática. Desta forma, os alunos 

conseguem alcançar e desenvolver uma maior autonomia melhorando a qualidade do ensino. 
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Estruturação da Etapa 

 

Para uma adequada estruturação da etapa é de salientar que o Plano de 1ªEtapa é o ponto de 

partida essencial para o desenvolvimento letivo, funcionando como base de todo o planeamento 

anual. Após o final desta 1ª etapa seguem-se mais três etapas (2ª Etapa – aprendizagem e 

desenvolvimento; 3ª Etapa – desenvolvimento e aplicação; e, por último, a 4ª etapa - revisão e 

consolidação).  

O processo de seleção e decisão das matérias a abordar foi feito com base na rotação semanal 

dos espaços (roulement) e na respetiva duração das aulas, tendo como suporte o Protocolo de 

Avaliação Inicial e as fichas de registo da Avaliação Inicial, bem como a necessidade de analisar 

as condições que os quatro espaços de prática oferecem para a avaliação das diferentes matérias e 

testes de aptidão física a aplicar na avaliação inicial.  

 

● As matérias privilegiadas para o espaço 2 são a ginástica e a dança pois este é o espaço 

que apresenta maior número de recursos para a lecionação destas matérias (aparelhos 

para a ginástica, a aparelhagem e o espelho para a dança).  

● O salto em altura será realizado no espaço 3, pela prioridade na utilização do seu 

material, visto que o colchão de quedas é de difícil transporte e está num local adequado 

para a realização da tarefa. 

● As bolas de voleibol devem preferencialmente ser utilizadas no espaço 1 e 3, visto que 

no espaço 2 não existe rede e existem apenas algumas bolas que podem ser levadas para 

o espaço 4. 

● O teste de velocidade terá de ser realizado no espaço 4 pois é o local que possui as 

devidas marcações para o efeito. 

● O teste de coordenação poderá ser realizado nos quatro espaços disponíveis, exceto se 

o piso exterior se encontrar húmido. 
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● O teste vaivém não pode ser realizado no espaço 2 pois não existe espaço suficiente 

para a sua realização. Também não poderá ser realizado no exterior, uma vez que a 

aparelhagem só pode ser utilizada nos espaços interiores do ginásio. 

 

Opções Metodológicas 

 

Antes de referir as opções metodológicas a nível de espaço/matéria importa referir as 

opções de organização da estrutura de aula e as estratégias definidas para atingir os objetivos 

propostos para esta etapa. 

A nível da estrutura de aula, foi definido pelo NEEF, a utilização de três partes:  

● Parte inicial, onde se divide em preleção/instrução inicial e aquecimento. Na preleção 

inicial pretende-se criar competências de organização da aula, nomeadamente a definição 

dos locais de reunião, no início e no final das aulas, em cada um dos espaços, assim como 

a criação de hábitos de pontualidade e assiduidade nas aulas da disciplina, salientando a 

importância das atitudes na nota final. Este momento da aula é importante para a explicação 

dos objetivos, a contextualização da aula e apresentação dos modos de organização.  

 No aquecimento pretendemos, numa primeira fase, criar rotinas e preparar o organismo 

para a prática seguinte. Numa segunda fase optámos por introduzir alguns jogos lúdicos 

com o objetivo de melhorar o clima de aula, assim como exponenciar a motivação e 

empenho dos alunos ao longo da mesma.  

A decisão de colocar jogos na fase do aquecimento deveu-se ao facto de estes apresentarem 

objetivos idênticos aos definidos para a parte principal da aula, possibilitando uma 

transferência de conteúdos. 

A cada jogo lúdico decidimos colocar-lhe um nome respetivo, de forma que, no futuro 

houvesse uma organização mais célere e consequentemente um maior aproveitamento do 

tempo para a prática dos diversos exercícios. 

● Parte principal, durante esta fase da aula serão postas em prática opções relativas às 

matérias, que passam principalmente pela utilização de aulas politemáticas, com o objetivo 

de passar por todas as matérias. E ainda, utilizar estratégias relacionadas com a execução 
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dos exercícios, com o objetivo de diminuir o tempo de espera de cada aluno, aumentando 

assim o tempo potencial de prática. Para que o tempo de espera diminua, é importante que 

o número de alunos por grupo seja adequado ao exercício. 

● Parte Final, nesta fase da aula os objetivos gerais são o retorno à calma, incluindo-se 

exercícios de alongamentos e o balanço da aula. Consideramos importante incutir o hábito 

de alongamentos nos músculos mais solicitados após o exercício (retorno à calma), 

definindo uma rotina a ser utilizada nas aulas ao longo do ano letivo. 

Relativamente ao balanço final da aula, pretendem-se salientar pontos positivos e 

negativos, rever se os objetivos propostos foram atingidos ou não com sucesso e ainda, 

fazer um enquadramento da próxima aula. 

Pretende-se também que ao longo das aulas, os alunos ganhem autonomia suficiente, 

ficando habilitados a atuar como agentes de ensino e de demostração. 

 

Tomando em linha de conta a calendarização previamente referida e respetivo roulement e 

atentando ainda na possibilidade de surgirem alguns imprevistos de diversas ordens (climatéricos 

e materiais), foram tomadas algumas decisões para que o trabalho a desenvolver durante a etapa 

decorra pela normalidade, e que sejam cumpridos todos os objetivos propostos. 

Em seguida, e de forma sequencial, apresentam-se as decisões relativas à etapa em questão: 

● Na primeira e segunda semana (aulas 3, 4, 5) no Espaço 4 optarei por incidir um maior 

número de tempo na explicação de normas e regras de funcionamento da disciplina, 

alertando para rotinas organizativas que os alunos devem ir assimilando. A utilização de 

alguns jogos lúdicos com o objetivo da promoção de um clima positivo será também uma 

preocupação. Nas semanas mencionadas optarei por retirar dados relativos ao Basquetebol, 

Velocidade (40 metros), Futebol, Andebol e Barreiras (Atletismo). Pretendo dar alguma 

evidência, aula após aula, ao treino regular da condição física com a realização dos jogos 

lúdicos já mencionados, juntamente com a possibilidade de avaliar algumas matérias 

distintas, utilizando várias estações. 

● Na terceira semana (aulas 6, 7 e 8), já no espaço 1 procederei à avaliação diagnóstica de 

Voleibol, Badminton (Raquetes) e o teste de coordenação (salto à corda). 
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● Na quarta semana (aulas 9, 10 e 11), no espaço 2 realizarei as avaliações de Ginástica de 

Solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Acrobática e ainda Dança. Optarei por dar a aula 

de Ginástica na aula de 90 minutos uma vez que pretende uma maior adaptação e tempo 

de montagem e orientação. Deixando por isso a aula de 45 minutos para a dança e a 

realização do Teste de Diagnóstico. 

● Na quinta semana (aulas 12,13 e 14), no espaço 3, escolhi realizar o Salto em Altura 

(Atletismo), determinar o IMC e ainda realizar os testes de Capacidade Aeróbia (vaivém), 

de flexibilidade, de força superior e de força média. Serão também concluídas algumas 

avaliações que possam estar em falta ou que ainda não estejam bem definidas da minha 

parte. Esta situação torna-se viável, uma vez que o espaço em causa oferece uma vasta 

multidisciplinaridade. 

 

Para uma mais fácil perceção de todas estas opções foi realizada uma calendarização detalhada 

relativa à I Etapa – Avaliação Inicial, compreendendo todas as áreas de avaliação relativas à etapa. 

 

Calendarização da I etapa – Matérias 

 

 

Dia do mês 16-Set 19-Set 
23-

Set 

26-

Set 

30-

Set 

3-

Out 

7-

Out 

10-

Out 

14-

Out 

17-

Out 

JDC 

Basquetebol 

Aula de 

apresentação 

Aula 

lúdica 

X        

Futebol  X       

Andebol  X       

Voleibol    X     

Ginástica 

Acrobática       X  

Aparelhos      X   

Solo     X X   

Atletismo 

Barreiras  X       

Salto em 

Altura 
      X  

Outras 

Badminton   X X     

Dança     X X   

Patinagem         

Tabela 1- Calendarização I Etapa - Matérias 
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Tabela 1- Calendarização I Etapa: matérias 

 

Calendarização da I etapa – Capacidade Física e Conhecimentos 

Espaço Sala de aula Espaço 4 Espaço 1 Espaço 2 Espaço 3 

Dias 16-Set 19-Set 
23-
Set 

26-
Set 

30-
Set 

3-
Out 

7-
Out 

10-
Out 

14-
Out 

17- 
Out 

Condição 
Física 

Resistência 

Aula de 
apresentação 

Jogos 
Lúdicos 

       X 

Velocidade X        

Força Média        X 

Força Superior        X 

Coordenação   X      

Flexibilidade   X      

Outros 

Altura      X   

Peso      X   

Teste 
diagnóstico 

       X 

 

Tabela 2 - Calendarização I Etapa: Capacidades Físicas e Conhecimentos 

 

Duração 22 Setembro a 17 Outubro 

Nº semanas 4 Semanas 

Nº de rotações 4 Rotações 

Nº UE 2 UE 

Nº aulas 12 Aulas 

 

Tabela 3 - Organização estrutural da I Etapa 
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UE Semana Espaços Data N.º Aula Conteúdos 

1ª UE 

1 
Sala de aula 16-Set 1 

Apresentação dos alunos e do professor. Critérios de Avaliação. 

Normas e regras de utilização do pavilhão e da aula. Outras 

Informações. 

Espaço 4 

19-Set 2 e 3 Realização de alguns jogos lúdicos, trabalho de condição física 

2 
23-Set 4 Basquetebol. Teste de Velocidade 

26-Set 5 e 6 Andebol, Futebol, Corrida de Barreiras 

3 

Espaço 1 30-Sett 7 Badminton, Teste da Coordenação e Flexibilidade 

 03-Out 8 e 9 Voleibol e Badminton 

2ª UE 

4 
Espaço 2 07-out 10 Ginástica de Solo e Dança 

 10-out 11 e 12 Ginástica de Solo, Ginástica de Aparelhos e Dança 

5 
Espaço 3 14-out 13 Ginástica Acrobática, Salto em Altura 

 17-out 14 e 15 Testes Vaivém, Força Média, Força Superior e Teste Diagnóstico 

 

Tabela 4 - Calendarização das Unidades de Ensino 

Métodos de Ensino 

Estilos de Ensino 

 

Ao longo desta etapa, os estilos de ensino aos quais irei recorrer serão na sua maioria estilos 

de ensino mais convergentes, nomeadamente através do comando e da tarefa, devido, não apenas 

ao facto de ser necessário a criação de rotinas, como também devido a fatores inerentes à falta de 

experiência na lecionação e às caraterísticas desta mesma etapa.  

Relativamente aos estilos de ensino divergentes e descoberta guiada, embora estes não sejam 

utilizados com tanta frequência, são fundamentais para a fomentação de rotinas a nível 

organizacional e de manutenção do material utilizado no decorrer das aulas. 

 



NÚCLEO DE ESTÁGIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  
ESCOLA SECUNDÁRIA FERNANDO NAMORA  
PLANO DE ETAPA I – 7º2 
 

 

 

 
Página 16 

 
Prof. Estagiário João Gomes Ano Letivo 2014/2015 

Estratégias de Ensino 

 

Comportamento do Professor 

 

● Determinar o nível em que os alunos se encontram nas diferentes matérias através dos 

dados recolhidos em grupo, de modo a que o Plano Anual de Turma seja um documento 

contextualizado às principais necessidades dos alunos.  

● Transmitir um conjunto de regras e de normas para que o aluno fique a conhecer as 

rotinas de organização da turma, assim como o modo de funcionamento das aulas e as 

questões de segurança na utilização dos diferentes materiais; 

● Conhecer o nível dos alunos e organiza-los em grupos de trabalho heterogéneos ou 

homogéneos, consoante os objetivos da etapa ou unidade de ensino; 

● Conhecer melhor a turma em geral e cada aluno em específico; 

● Identificar os alunos que se diferenciam pela positiva nas várias matérias e que 

posteriormente podem ser “utilizados” como alunos modelo, não apenas nas 

demonstrações dos exercícios como também auxiliando alunos com maiores dificuldades; 

●  Perceber como se comporta a turma nas diferentes matérias e nos diferentes espaços que 

a escola oferece para as aulas de Educação Física. 

● Identificar alunos que vão precisar de maior acompanhamento, por apresentarem mais 

dificuldades ou porque apresentam patologias que os limitam; 

● Intervir perante o aluno através de feedbacks adequados e percetíveis, de modo a serem 

objetivos e específicos nas diferentes ocasiões. 
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Organização da Turma 

 

● Promoção de um clima positivo logo desde o início das aulas, motivando os alunos 

para a prática – não apenas através de jogos lúdicos mas também através de dinâmicas 

de grupo; 

● Estabelecer sinais e métodos de organização rápida e autonomamente da turma – 

com o intuito de facilitar a comunicação entre com os alunos e criar hábitos de 

organização rápida da turma; 

● Pouco tempo de transição nas atividades e tarefas de aprendizagem – de forma a 

potenciar o tempo de prática específica; 

● Correta utilização e cuidados dos alunos com o material – através do estabelecimento 

de regras; 

● Insistência em que os alunos cheguem a horas e ordenadamente ao local da aula – 

não apenas para criar hábitos de organização da turma rápida para o início da aula; 

● Garantir a atenção dos alunos aquando dos momentos de instrução inicial e durante 

a tarefa – focar os pontos críticos mais importantes em cada exercício numa preleção não 

muito alongada. 
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Instrumentos de Avaliação dos Alunos 

 

➢ Observação - conjunta com o grupo de estágio de modo a obter um maior leque de 

informação sobre o nível a que os alunos se encontram nas diversas matérias e 

componentes avaliadas, assim como discussão dos dados obtidos pelos três elementos. 

➢ Fichas de registo das matérias nucleares - elaboradas tendo por base os critérios 

definidos pelo GEF presentes no Plano Curricular da Disciplina de EF. 

➢ Fichas de registo dos testes de aptidão física - elaboradas tendo por base os critérios 

definidos pelo GEF presentes no Plano Curricular da Disciplina de EF. 

➢ Teste diagnóstico de conhecimentos – Elaborado tendo por base os PNEF, os manuais 

da disciplina e os testes do ano letivo do ano anterior de modo a ter uma maior perceção 

do nível de conhecimento que já foi avaliado. 
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