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Introdução 

Com o fim da 1ª Etapa da Avaliação Inicial surge a necessidade de realizar um 

balanço reflexivo de todas as atividades desenvolvidas e apresentar os resultados 

obtidos pelos alunos para uma melhor compreensão dos mesmos. 

Portanto, ao longo do documento é realizada uma reflexão de acordo com os 

acontecimentos da avaliação inicial, sendo estabelecido uma comparação entre o que 

foi delineado no plano da 1ª etapa e a realidade. Este documento será fundamental 

para a construção de documentos futuros, uma vez que que as etapas do processo de 

ensino-aprendizagem devem estar intimamente interligadas, sendo que este balanço 

será a base crucial para a tomada de decisões curriculares necessárias de forma a 

potenciar as aprendizagens dos alunos nas etapas seguintes.  

O presente documento está dividido primordialmente em duas partes, onde 

primariamente será caraterizada a etapa da Avaliação Inicial, tendo por base os 

objetivos definidos e o seu cumprimento, as matérias abordadas e avaliadas e a 

formação de grupos. De seguida, serão apresentados e analisados os resultados das 

três áreas da extensão curricular, atividades físicas desportivas, aptidão física e os 

conhecimentos. Por fim, será elaborada uma reflexão final, de carater geral, desta 

etapa. 
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 1. Caraterização e Objetivos da 1ª Etapa 

O plano da 1ª etapa, designada avaliação inicial como já foi referenciado, carateriza-se 

como o primeiro contacto do professor com os alunos da sua turma. Os objetivos 

delineados para esta etapa foram: 

 Conhecer os alunos em atividade de Educação Física; 

No final da 1ª etapa este objetivo foi alcançado pois consegui visualizar a maioria dos 

alunos em todas as matérias indicadas no protocolo de Avaliação Inicial mais que uma 

vez, permitindo um melhor conhecimento dos alunos e das suas capacidades. 

Inicialmente tive uma grande dificuldade em decorar o nome de todos os alunos mas 

passado 2 semanas, esta acabou por ser ultrapassada. Esta dificuldade foi dialogada 

com os alunos e eles prestaram-se a ajudar na decoração dos seus respetivos nomes. 

Neste momento já consigo perceber quais os alunos com maiores capacidades 

motoras, como por exemplo o Miguel e os alunos que apresentam mais dificuldades, 

como o Pedro, o Vladislav, a Bruna e a Daniela. Para um melhor conhecimentos dos 

alunos, realizei ainda uns questionários de forma a averiguar quais as suas matérias 

favoritas, quais as matérias que menos gostam e quais os seus hábitos desportivos. 

Posto isto, penso que cumpri este objetivo com sucesso.  

 Apresentar o programa de Educação Física do respetivo ano; 

Como nesta etapa apenas foram aplicadas as matérias enunciadas no protocolo de 

Avaliação Inicial não foi possivel cumprir este objetivo na sua totalidade. Portanto, os 

alunos só tiveram conhecimento das matérias em que estes foram avaliados. As 

restantes matérias que serão abordadas serão apresentadas nas próximas etapas. 

 Rever aprendizagens anteriores; 

Como as matérias utilizadas na Avaliação Inicial são matérias em que todos os alunos 

já tiveram a oportunidade de as abordar em anos letivos anteriores, as aulas desta 

etapa acabam por ser, como uma revisão das mesmas. Porém, os alunos indicaram 

que nunca tinham realizado salto em comprimento. Neste caso, esta situação passou 

a ser cariz de aprendizagem, onde a maioria dos alunos a superou com sucesso. 

 Criar um bom clima de aula, ensinar/aprender ou consolidar rotinas de 

organização e normas de funcionamento;  

Durante esta etapa, a minha principal preocupação foi, primariamente, ter o controlo 

da turma e mostrar-lhes que é necessário existir respeito entre alunos – professor e 
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alunos – alunos para que haja um bom clima na aula. Este é ainda um objetivo a 

atingir devido às carateristicas da turma. A turma é bastante irriquieta, sem 

conhecimento de rotinas ou regras de estar numa aula. No entanto, posso afirmar que 

este aspeto tem vindo a melhorar e que continuarei a promover regras e rotinas de 

trabalho com o intuito de potenciar um bom clima de aula, e posteriormente, um bom 

clima de aprendizagem. Este é de facto um aspeto crucial, pois se os alunos estiverem 

motivados, facilitará ainda mais o processo de ensino-aprendizagem.  

 Avaliar o nível inicial dos alunos e as suas possibilidades de 

desenvolvimento no conjunto das matérias de Educação Física; 

Este objetivo foi atingido na sua parcialidade, isto é, nos alunos assíduos foi possível 

avaliar o nivel inicial em todas as matérias, no entanto, em alunos que faltavam 

regularmente isso já não aconteceu. Como é o caso do Pedro, do Vladislav, da Bruna 

e da Daniela. O Pedro é um aluno com problemas de autoestima e que demonstra 

algum medo em participar nas aulas. Ele acaba por não comparecer em muitas aulas, 

quando está presente não traz o material e durante esta etapa apenas realizou 3 

aulas. O Vladislav só compareceu às aulas a partir do dia 6 de Outubro e na maioria 

das vezes também não trouxe material adequado para a prática de Educação física. 

Um outro caso pertinente, é o Rui Maria, um aluno com necessidades educativas 

especias que deveria participar nas aulas de Educação Física mas que se recusa e 

nunca traz o material para a mesma. Sendo este um aluno com um curriculo especial 

individualizado terá de ser abordado com estratégias diferentes com o apoio das 

colegas da educação especial da sala CEI.  

Posto isto,  a maioria das matérias foram abordadas mais do que uma vez ao longo da 

Avaliação Inicial no entanto alguns alunos, como foi mencionado anteriormente, 

apenas abordaram essas matérias uma vez o que poderia levar a que os dados 

registados fossem pouco fiáveis. É possível que ocorram alguns erros de previsão no 

entanto é importante perceber que os dados da Avaliação Inicial não são definitivos e 

podem ser reajustados. 

 Identificar alunos “críticos” e matérias prioritárias (a ter em conta na 

calendarização das atividades) e recolher dados para definir as 

prioridades de desenvolvimento para a etapa seguinte (objetivos); 

Durante o decorrer da etapa foi-me perceptível verificar quais os alunos com mais 

capacidades e dificuldades, como foi mencionado no primeiro objetivo. Ao 
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diagnosticármos cada aluno em cada matéria, é possivel identificar em que nível o 

aluno se encontra e deste modo, estabelecer um nível geral da turma, como também 

averiguar quais os alunos critícos em cada uma das matérias, individualmente. As 

matérias onde os alunos se mostraram com mais dificuldades, tendo em conta os 

níveis estabelicidados como sucesso para o 6º e 7º ano de escolaridade, foram o 

Futebol, o Voleibol, a Ginástica de Solo, o Salto do Comprimento, o Lançamento do 

Peso e a Patinagem. Considero portanto este objetivo cumprido e alcançado.   

 Recolher dados para orientar a formação de grupos, podendo estes 

assumir as caraterísticas de grupo de nível, caso a heterogeneidade da 

turma o justifique e identificar aspetos críticos no tratamento de cada 

matéria (formas de organização, questões de segurança, formação de 

grupos, etc.); 

Neste momento com a análise da Avaliação Inicial concretizada acaba por se tornar 

fácil a tarefa de formar grupos de níveis dentro da turma. Posso ainda acrescentar 

que, os alunos Miguel e Edson quando participam na aula um contra o outro, acabam 

por motivar toda a sua equipa devido à grande competividade que existe entre eles. 

Foi observado também que algumas alunas, como a Emanuelle, a Idivânia e a 

Guirvânia não podem ficar no mesmo grupo pois provocam demasiados 

comportamentos desviantes. 

 Recolher dados para, em conjunto com os outros professores do 

departamento elaborar o plano plurianual, estabelecer metas para cada 

ano de escolaridade e definir objetivos minímos.  

No futuro, caso seja relevante, os dados recolhidos na avaliação inicial poderão ser 

analisados  com o intuito de aferir o plano plurianual. 

Relativamente ao desempenho do professor, os objetivos delineados foram:  

 Diagnosticar quais as dificuldades e as facilidades do professor; 

A principal dificuldade que ainda encontro, sem dúvida, será no controlo da turma. 

Como já referi, este turma é muito complicada, constituida por alunos com 

especificidades particulares, com quatro alunos com necessidades educativas 

especiais, e posterior a isto, é uma turma que carência de regras e rotinas de trabalho. 

Este aspeto tem vindo a melhorar pois procurei implementar várias estratégias de 
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forma a conseguir manter um bom clima de aula e de aprendizagem. Este é  um 

objetivo que tenho de continuar a trabalhar para obter um maior sucesso dos alunos. 

Relativamente às facilidades, a minha colocação de voz assim como a minha 

capacidade de intervenção, serão sem dúvida os principais aspetos a destacar como 

profissional do ensino. 

 Estabelecer estratégias para ultrapassar as dificuldades encontradas no 

decorrer das aulas; 

Ao longo da 1ª etapa tenho vindo a adoptar várias estratégias para esta turma, 

relativamente ao controlo dos alunos e regras na sala de aula. Como por exemplo, ser 

extremamente rigida no que diz respeito às faltas de material e de atraso, pois muitos 

alunos não traziam material ou chegavam atrasados. Os alunos ao se aperceberem 

que estava a marcar faltas no livro de ponto, começaram a chegar a horas. Porém 

esta regra ainda não surtiu efeito em alguns alunos (Guirvania, Bruna e Sandra). 

Devido aos comportamentos fora das tarefas dos alunos, nomeadamente nos 

momentos de instrução, senti a necessidade de ajustar o meu tom de voz a esses 

momentos, como também apropriar as demonstrações dos exercicios definindo uma 

posição estratégica dos alunos para a observação da mesma.  

Uma outra estratégia utilizada foi o uso do apito que acabou por resultar. Quando os 

alunos estão a fazer demasiado barulho na instrução ou quando não ouvem o que 

estou a dizer, utilizo o apito e assim, capto a atenção. Reforço, o uso do apito apenas 

é utilizado em casos extremos. 

Continuarei então a adoptar este tipo de estratégias para que melhore a minha 

intervenção como professora  e para aumentar o tempo de aprendizagem dos alunos. 

 Tendo em conta os pontos anteriores, elaborar o Plano Individual de 

Formação.  

Este objetivo encontra-se alcançado e concluído pois já procedi à entrega do Plano 

Individual de Formação. 
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2. Áreas e Matérias 

Na presente etapa serão abordadas as três áreas de extensão da Educação Física, 

nomeadamente, a área das Atividades Físicas e Desportivas, a área da Aptidão Física 

e por fim, a área dos Conhecimentos. 

Na área das Atividades Físicas e Desportivas, as matérias abordadas nesta etapa são 

as matérias definidas no Protocolo de Avaliação Inicial da Escola Básica 2,3 Gaspar 

Correia, que está articulado com o Projeto Curricular de Educação Física 2011/2015 

do agrupamento de Escolas da Portela e Moscavidade. Posto isto, as matérias a 

serem abordadas na Avaliação Inicial são: 

 Jogos Desportivos Coletivos 

o Futebol 

o Voleibol 

o Basquetebol 

o Andebol 

 Ginástica 

o Ginástica de Solo 

o Ginástica de Aparelhos 

 Atletismo 

o Salto em Comprimento 

o Lançamento do peso 

 Desporto de Raquetas 

o Badmínton 

 Patinagem 

Relativamente à área da Aptidão Física, será recolhido os dados antropométricos dos 

alunos como o peso e altura e será executado os testes da Bateria de testes do 

Fitnessgram, mais precisamente:  

 Vaivém (Aptidão aeróbia); 

 Abdominais (Força Média); 

 Extensão de Braços (Força Superior); 

 Extensão de Tronco (Flexibilidade do Tronco); 

 Flexibilidade de Ombros. 
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Em relação à área dos Conhecimentos, os alunos realizaram um questionário com o 

objetivo de conhecer a forma como estes encaram as aulas de Educação Física, quais 

os seus hábitos alimentares e algumas questões relacionadas com a prática de 

atividade física. 

3. Formação dos Grupos  

Como foi referido no plano da 1ª etapa, a formação dos grupos baseou-se através do 

número dos alunos de forma a facilitar o registo dos dados obtidos na avaliação inicial. 

Porventura, devido à ausência de alguns alunos nas aulas, os grupos de trabalho 

foram adaptados às necessidades avaliativas em cada matéria, isto é, foi dada 

prioridade aos alunos que tinham a matéria em falta para a avaliação e não o seu 

número de aluno.  

Após as primeiras aulas foi percetível verificar quais os alunos com tendências para 

realizar um maior número de comportamentos desviantes, sendo esta uma 

preocupação que também foi tida em conta na formação dos grupos, numa fase mais 

avançada da 1ª etapa. 

A distribuição de grupos foi cumprida ao longo de toda a 1ª etapa de acordo com os 

objetivos aqui mencionados, onde os grupos se caraterizavam por serem 

heterogéneos, quer ao nível de desempenho, quer ao nível do género dos alunos.  

No decorrer da aula, os grupos mantinham-se os mesmos, exceto quando algum 

grupo ficava desfalcado devido à ausência de alunos (falta de presença ou de 

material). Esta situação acabou por acontecer diversas vezes e foi corrigida, com 

sucesso, durante as aulas. 
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4. Calendarização das avaliações/aprendizagens 

Plano de etapa da avaliação inicial - 7º3ª 

Data 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

15 Set. 19 Set. 22 Set. 26 Set. 29 Set. 3 Out. 6 Out. 10 Out. 13 Out. 17 Out. 20 Out. 24 Out. 

Aula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Espaço G2 Ext. G2 Ext. Ext. G1 Ext. G1 G1 G2 G1 G2 

Vaivém                         

Extensão de Braços                         

Abdominais                         

Extensão do Tronco                         

Senta e Alcança                         

Flexibilidade de Ombros                         

Dados Antropométricos                         

Futebol                         

Voleibol                         

Basquetebol                         

Andebol                         

Ginástica de Solo                         

Ginástica de Aparelhos                         

Salto em Comprimento                         

Lançamento do Peso                         

Badmínton                         

Patinagem                         
Tabela 1 - Calendarização das avaliações/aprendizagens da 1ª Etapa 



Escola E.B. 2,3 Gaspar Correia 
Plano Anual de Turma 7º3ª 

 

 
12 

 

As matérias acima mencionadas têm como base de referenciação o Protocolo de 

Avaliação Inicial da Escola E. B. 2,3 Gaspar realizado pelo núcleo de estágio do ano 

passado. Os outros critérios tidos em conta nesta calendarização foram: 

 Polivalência dos espaços; 

 O Roulement – sistema de rotação dos espaços; 

 Aulas politemáticas 

 Os alunos devem ser avaliados mais que uma vez em cada matéria; 

 Nas aulas de 45 minutos deverá ser observada no máximo 2 matérias 

enquanto nas aulas de 90 minutos poderão ser observados 3 ou mais matérias. 

 

5. Resultados da Avaliação Inicial 

De seguida são apresentados os resultados da Avaliação Inicial nas três áreas de 

extensão curricular.  
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a. Resultados das Atividades Físicas Desportivas  

Nº Nome 

Jogos Desportivos Coletivos Ginástica Atletismo Raquetes 
Patinagem 

Futebol Basquetebol Voleibol Andebol Solo Aparelhos Comp. Peso Badminton 

D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P 

1 Andreia Moreira PI PE PI PE PI PE PI PE E PA PE E PI E PI E PI PE PI PE 

4 Bruna Silva NI PI PI I PI I PI I PI I PI I NI I PI E I E  NI I 

5 Calvin Andrade PE E PE E PI PE PE E PI I I PE E A I E I PE NI I 

8 Diogo Cazumbo PE E PE E NI I PI I NI I I PE E A I E PI PE PI PE 

9 Edson Filipe PE E E A PI I PE E PI I PI I I E PI E I E PI PE 

10 Emanuelle Pinheiro PI I PE E I PE PE E E PA PE E E A PI E PI PE PI PE 

12 Guirvania Agostinho PI I PI I PI I PI I E PA I PE E A PI E PI I PI I 

13 Helena Rodrigues PI I PI I NI I I PE PE E I PE PI E I E PI I PI I 

14 Idivânia Melo PI I PE E NI I I PE PI I I PE NI I I E PI I I PE 

15 Irina Santos PI PE PE E NI I I PE PI I PE E E A PI E PI PE I PE 

16 Joana Ribeiro PI I PI PE NI I PI I PE E PE E PI E PI E PI PE E A 

17 Joana Correia PI PE PI PE PI PE PE PE PE E I PE PI E E A PI PE PE E 

19 Maria Carvalho PI I PI I PI I PI I NI  I   NI I NI I NI   I PI PE NI I 

20 Miguel Nunes E A E A PE E E A E PA PE E E A E A I E I E 

21 Pedro Baptista PI I  NI  I NI PI NI   I  NI  I  NI  PI NI I  NI  I NI  I  NI   I 

22 Rita Barreiro PI I PI PE PI PE PI PE E PA PI I I E I E PI PE NI I 

23 Ruben Costa PI PE PE E PI PE PE E PI I PE E E A I E PE E I E 

24 Ruben Catarrinho PE E PE E PI PE PE E PI I PE E E A PI  E PI PE PE E 

25 Rui Maria                                         

26 Sandra Pedro PI I PI I NI I I PE PE E PE E E A PI E PI PE PI PE 

28 Vladislav PI I  NI I NI I  NI  I  NI  I  NI  PI NI I  NI  I  NI  I  NI  I 

  Nível Proposto para o 6º Ano no PCEF I PI PI PI I PI/I PI PI PI PI 

  

Número de Alunos Abaixo do nível proposto  
no final do 6º Ano 16 2 9 3 12 4 6 4 3 7 

  Nível Proposto para o 7º Ano no PCEF PE PI PI PI I I I I PI/I PI/I 

  

Número de Alunos Abaixo do nível proposto  
no final do 7º ano 16 2 9 3 12 7 10 13 3 7 

Tabela 2 - Resultados das Atividades Físicas Desportivas 
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Na tabela anterior são apresentados os dados relativos à Avaliação Inicial da área de 

Atividades Físicas e Desportivas, sendo diagnosticado e prognosticado um nível para 

cada aluno nas diversas matérias avaliadas. É também apresentado os níveis de 

sucesso delineados no PCEF 2011/2015 para os anos escolares do 6º e 7 º ano, de 

forma a averiguar quais e quantos alunos estão fora desse nível, com o intuito de 

identificar as matérias prioritárias. 

Ao longo da Avaliação Inicial deparei-me com diversas dificuldades, uma delas o 

controlo dos alunos, como já referi anteriormente. Uma outra dificuldade que encontrei, 

principalmente no início da etapa, foi no ato de verificar se os alunos cumpriam ou não 

os objetivos definidos em cada matéria. Como tal, calendarizei toda a etapa de forma a 

garantir que observava cada aluno mais que uma vez em cada matéria com o intuito 

de realizar um diagnóstico correto e fiável. Esta dificuldade ocorreu devido às minhas 

outras preocupações durante a aula, como a organização dos alunos e das tarefas, a 

criação de rotinas de trabalho, a implementação de regras de aula e por fim, no 

controlo dos alunos. Para ultrapassar estas dificuldades, comecei por realizar o registo 

pós-aula e por vezes, sempre que necessário e com a aprovação do orientador, recorri 

às filmagens de alguns exercícios durante a aula. Recorri também às opiniões dos 

meus colegas estagiários no estabelecimento de níveis de diagnósticos em casos 

subjetiveis a dúvidas. 

Os alunos que não foram avaliados nesta etapa, ou porque não compareceram às 

aulas ou porque não trouxeram o material, estabeleci um diagnóstico que me pareceu 

mais adequado ao seu nível, consoante o seu desempenho nas outras matérias. 

Relativamente à tabela, na avaliação foram diferenciados os alunos que 

demonstravam todas as competências de um determinado nível daqueles que apenas 

demostravam parte delas, isto é, um aluno que executasse todas as competências do 

nível introdutório, seria diagnosticado o nível I, caso o aluno apenas realizasse parte 

das competências, seria-lhe diagnosticado parte introdutório (PI). Assim os níveis 

atribuídos aos alunos como diagnóstico e prognóstico, de acordo com o PCEF 

2011/2015, foram:  

 Nível não introdutório (NI); 

 Parte do nível introdutório (PI); 

 Nível introdutório (I); 

 Parte do nível elementar (PE); 

 Nível elementar (E); 

 Parte do nível avançado (PA); 

 Nível avançado (A). 
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De seguida, são apresentados os dados recolhidos e os grupos de nível para cada 

uma das matérias abordadas nesta etapa. É importante referir que estes grupos 

podem ser alterados consoante o desempenho dos alunos no decorrer das próximas 

etapas sendo ajustado à evolução de cada aluno em cada matéria. 

i. Jogos Desportivos Coletivos 

1. Futebol 

Futebol 

Nível 
Diagnosticado 

NI PI I PE E 

Alunos Bruna Andreia 
Emanuelle 
Guirvania 

Helena 
Idivania 

Irina 
Joana R. 
Joana C. 
Daniela 
Pedro 
Rita 

Ruben Costa 
Sandra  

Vladislav 

- Calvin 
Diogo 
Edson 

Ruben Catarrinho 

Miguel 

Total 1 14 0 4 1 
Nível 
Prognosticado 

PI I - E A 

Nível Geral da 
Turma 

Parte Introdutório (PI) 

Sucesso 7º ano 
(PCEF) 

Parte Elementar (PE) 

Tabela 3 - Resultados da Avaliação Inicial de Futebol 

Cerca de 75% dos alunos, na matéria de futebol, de acordo com as decisões do 

PCEF, tanto para o ano escolar do 6º e do 7º ano, encontram-se fora do nível 

estipulado como sucesso. Portanto será necessário implementar um trabalho que se 

focalize na aprendizagem dos gestos técnicos base, principalmente na condução de 

bola nos grupos NI e PI. Para o nível PE e E, será pertinente também aperfeiçoar os 

gestos técnicos base, contudo será importante desenvolver e aperfeiçoar as 

competências técnico-táticas do jogo, como a marcação, desmarcação e 

enquadramento ofensivo. 

Os alunos Ruben Costa, Irina e a Joana Correia foi-lhes atribuído o prognóstico de PE 

devido às suas competências em outras matérias assim como a sua motivação para a 

prática desportiva e para aprender mais. Já a aluna Bruna foi apenas prognosticado o 

nível de PI devido às suas dificuldades e pouca motivação para as aulas. 
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Futebol é uma das matérias que os alunos mais gostam, tendo em conta a 

caraterização da turma realizada no início do ano letivo, portanto a turma possui uma 

motivação extra para esta matéria. Esta é sem dúvida uma matéria prioritária a 

abordar. Devo realçar o facto do aluno Miguel ser jogador de futebol e que devo utilizá-

lo como agente de ensino na aula. 

2. Basquetebol 

Basquetebol 

Nível 
Diagnosticado 

NI PI I PE E 

Alunos Pedro 
Vladislav 

Andreia 
Bruna 

Guirvania 
Helena 

Joana R. 
Joana C. 
Daniela 

Rita 
Sandra 

- Calvin 
Emanuelle 

Diogo 
Idivania 

Irina 
Ruben Costa 

Ruben Catarrinho 

Miguel 
Edson 

Total 2 9  7 2 
Nível 
Prognosticado 

I I - E A 

Nível Geral da 
Turma 

Parte Introdutório (PI) 

Sucesso 7º ano 
(PCEF) 

Parte Introdutório (PI) 

Tabela 4 - Resultados da Avaliação Inicial de Basquetebol 

Na Matéria de basquetebol, a turma encontra-se no nível estipulado pelo 

departamento de EF como sucesso para o 7º ano, exceto os alunos Pedro e Vladislav. 

É necessário realizar um aperfeiçoamento dos gestos técnicos base, assim como, um 

desenvolvimento de ações técnico-táticas, como desmarcações, marcações e 

enquadramento ofensivo. Às alunas Joana Correia, Andreia e Rita, foi-lhes atribuído o 

prognóstico de PE devido às suas competências em outras matérias assim como a 

sua motivação para a prática desportiva e para aprender mais. Esta matéria não será 

considerada prioritária no entanto é necessário corrigir as posturas dos alunos na 

execução dos gestos técnicos. 
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3. Voleibol 

Voleibol 

Nível 
Diagnosticado 

NI PI I PE E 

Alunos Diogo 
Helena 
Idivania 

Irina 
Joana 
Ribeiro 
Pedro 
Sandra 

Vladislav 

Andreia 
Bruna 
Calvin 

Guirvania 
Joana Correia 

Daniela 
Rita 

Ruben Costa 
Ruben Catarrinho 

Edson 
Emanuelle 

Miguel - 

Total 9 9 2 1 - 
Nível 
Prognosticado 

I I PE E - 

Nível Geral da 
Turma 

Não Introdutório (NI) 

Sucesso 7º 
ano (PCEF) 

Parte Introdutório (PI) 

Tabela 5 - Resultados da Avaliação Inicial de Voleibol 

Relativamente à matéria de Voleibol, metade da turma está fora dos parâmetros de 

sucesso estipulados pelo departamento de EF como sucesso para o 7º ano. É de 

extrema importância trabalhar os gestos técnicos de passe, manchete e serviço por 

baixo, tanto no grupo NI com no grupo PI, pois ambos necessitam da aprendizagem e 

do aperfeiçoamento dos mesmos. Relativamente aos alunos I e PE, para além do 

aperfeiçoamento dos gestos técnicos básicos, será necessário uma abordagem aos 

aspetos técnico-táticos como a receção orientada para o passador e o jogo a três 

toques (receção, passe e remate). Aos alunos, Andreia, Calvin, Joana Correia, Rita, 

Ruben Costa e Ruben Catarrinho, foi-lhes atribuído o prognóstico de PE devido às 

suas competências em outras matérias assim como a sua motivação para a prática 

desportiva e para aprender mais. Já ao aluno Pedro foi apenas prognosticado o nível 

de PI devido às suas dificuldades e posterior pouca motivação para as aulas. Esta é 

sem dúvida uma matéria prioritária a abordar.  
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4. Andebol 

Andebol 

Nível 
Diagnosticado 

NI PI I PE E 

Alunos Vladislav 
Pedro 

Andreia 
Bruna 
Diogo 

Guirvania 
Joana Ribeiro 

Daniela 
Rita 

Helena 
Idivania 

Irina 
Sandra 

Calvin 
Edson 

Emanuelle 
Joana Correia 
Ruben Costa 

Ruben Catarrinho 

Miguel 

Total 2 7 4 6 1 
Nível 
Prognosticado 

I I PE E A 

Nível Geral da 
Turma 

Introdutório (I) 

Sucesso 7º ano 
(PCEF) 

Parte Introdutório (PI) 

Tabela 6 - Resultados da Avaliação Inicial de Andebol 

No andebol, a turma encontra-se no nível estipulado pelo departamento de EF como 

sucesso para o 7º ano, exceto os alunos Pedro e Vladislav. Nos grupos de nível NI e 

PI é essencial um trabalho que foque as aprendizagens e o aperfeiçoamento dos 

gestos técnicos base, como o passe, o drible e o remate em apoio. Já nos restantes 

grupos de níveis é primordial avançar com uma abordagem que englobe o passe com 

braço armado, o remate em suspensão, a defesa HxH, assim como um 

enquadramento defensivo. Aos alunos, Andreia e Rita, foi-lhes atribuído o prognóstico 

de PE devido às suas competências em outras matérias assim como a sua motivação 

para a prática desportiva e para aprender mais. Já ao aluno Pedro e ao Vladislav foi 

apenas prognosticado o nível de PI devido às suas dificuldades e posterior pouca 

motivação para as aulas. Esta matéria não será considerada prioritária no entanto é 

necessário corrigir as posturas dos alunos na execução dos gestos técnicos. 
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ii. Ginástica 

1. Ginástica de Solo 

Ginástica de Solo 

Nível 
Diagnosticado 

NI PI I PE E 

Alunos Diogo 
Vladislav 

Pedro 
Daniela 

Bruna 
Calvin 
Edson 

Idivânia 
Irina 

Ruben Costa 
Ruben Catarrinho 

- Helena 
Joana R. 
Joana C. 
Sandra 

Andreia 
Emanuelle 
Guirvania 

Miguel 
Rita 

Total 4 7 - 4 5 
Nível 
Prognosticado 

I I - E PA 

Nível Geral da 
Turma 

Parte Introdutório (PI) 

Sucesso 7º 
ano (PCEF) 

Introdutório (I) 

Tabela 7 - Resultados da Avaliação Inicial de Ginástica de Solo 

Na ginástica de solo, 55% da turma encontra-se fora dos parâmetros de sucesso 

estipulados pelo departamento de EF como sucesso para o 7º ano. Muitos dos alunos 

revela muitas lacunas ao nível da flexibilidade o que dificulta na aprendizagem dos 

elementos básicos da ginástica. Será necessário avisar os alunos para a importância 

da flexibilidade nesta matéria e focar o trabalho nos elementos mais simples para os 

alunos que se encontram nos níveis NI e PI. Para os grupos PE e E terei de 

desenvolver um trabalho mais avançado. Esta é sem dúvida umas das matérias 

prioritárias a abordar. 

2. Ginástica de Aparelhos 

Ginástica de Aparelhos 

Nível Diagnosticado NI PI I PE E 
Alunos Daniela 

Pedro  
Vladisla

v 

Bruna 
Edson 
Rita 

Calvin 
Diogo 

Guirvania 
Helena  
Idivania 
Joana C. 

Andreia 
Emanuelle 

Irina 
Joana R. 

Ruben Costa 
Ruben Catarrinho 

Miguel 
Sandra 

- 

Total 3 3 6 8 - 
Nível Prognosticado I I PE E - 
Nível Geral da Turma Parte Elementar (PE) 
Sucesso 7º ano 
(PCEF) 

Introdutório (I) 

Tabela 8 - Resultados da Avaliação Inicial de Ginástica de Aparelhos 
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Na Matéria de ginástica de aparelhos, apesar de metade da turma estar dentro dos 

parâmetros de sucesso para o 7º ano, esta é uma matéria que necessita de várias 

correções posturais nos elementos básicos. É necessário elaborar um trabalho que 

foque os elementos básicos como o salto engrupado, ½ pirueta no trampolim, e o salto 

ao eixo no boque e plinto, no grupo de nível NI e PI. Já nos grupos I e PE, é essencial 

um trabalho que enfatize o salto de carpa no minitrampolim e o salto entre mãos no 

boque e no plinto, pois estes foram os principais elementos onde os alunos 

demonstraram mais falhas. Considero que seja importante trabalhar esta matéria em 

conjunto com a ginástica de solo, de forma parcial, dando foque nos elementos onde 

houve mais dificuldades. 

iii. Atletismo 

1. Salto em Comprimento 

Salto em Comprimento 

Nível 
Diagnosticado 

NI PI I PE E 

Alunos Bruna 
Idivania 
Daniela 
Pedro 

Vladislav 

Andreia 
Helena 

Joana C. 
Joana R. 

Edson 
Rita 

- Calvin 
Diogo 

Emanuelle  
Guirvania 

Irina 
Miguel 

Ruben Costa 
Ruben Catarrinho 

Sandra 
Total 5 4 2 - 9 
Nível 
Prognosticado 

I E E - A 

Nível Geral da 
Turma 

Elementar (E) 

Sucesso 7º ano 
(PCEF) 

Introdutório (I) 

Tabela 9 - Resultados da Avaliação Inicial de Salto em Comprimento 

No salto em comprimento 9 alunos encontram-se abaixo do nível de sucesso 

estipulado pelo departamento de EF, correspondendo portanto a 50% da turma. Para 

os alunos NI será importante trabalhar ao nível da motivação para que consigam saltar 

para cima do colchão visto que existe muita dificuldade em ultrapassar esse obstáculo. 

Para o resto da turma será importante trabalhar ao nível da fase de voo e a queda. 

Como tal não considero esta matéria prioritária. Esta matéria será considerada uma 

matéria prioritária. 
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2. Lançamento do peso 

Lançamento do Peso 

Nível 
Diagnosticado 

NI PI I PE E 

Alunos Daniela Andreia 
Bruna 
Edson 

Emanuelle 
Guirvania 

Irina 
Joana Ribeiro 

Ruben Catarrinho 
Sandra 

Calvin 
Diogo 
Helena 
idivania 

Rita 
Ruben Costa 

- Miguel 
Joana C. 

Total - 9 6 - 2 
Nível 
Prognosticado 

- E E - A 

Nível Geral da 
Turma 

Parte Introdutório (PI) 

Sucesso 7º ano 
(PCEF) 

Introdutório (I) 

Tabela 10 - Resultados da Avaliação Inicial de Lançamento do Peso 

A matéria do atletismo de lançamento do peso acabou por ser a matéria onde os 

erros posturais nos gestos técnicos mais influenciaram negativamente no desempenho 

dos alunos. Assim, os alunos do nível PI deverão aperfeiçoar o gesto técnico e 

posteriormente trabalhar o lançamento lateral, já os colegas do nível I e PE poderão 

abordar o arremesso de costas. 
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iv. Desporto de Raquetas 

1. Badmínton 

Badmínton 

Nível 
Diagnosticado 

NI PI I PE E 

Alunos Pedro 
Vladislav 

Andreia 
Diogo 

Emanuelle 
Guirvania 

Helena 
Idivania 

Irina 
Joana R. 
Joana C. 
Daniela 

Rita 
Ruben Catarrinho 

Sandra 

Bruna 
Calvin 
Edson 
Miguel 

Ruben 
Costa 

- 

Total 2 13 4 1 - 
Nível 
Prognosticado 

I PE E E - 

Nível Geral da 
Turma 

Parte Introdutório (PI) 

Sucesso 7º ano 
(PCEF) 

Parte Introdutório (PI)/ Introdutório (I) 

Tabela 11 -  Resultados da Avaliação Inicial de Badmínton 

Em relação ao badmínton, a maioria dos alunos turma consegue suster o volante no ar 

e portanto encontram-se dentro do nível de sucesso para o 7º ano, pelo que não 

considero uma matéria prioritária. No que respeita aos alunos nos níveis NI e PI é 

importante fornecer oportunidades de aprendizagens e aperfeiçoamento dos gestos 

técnicos básicos tais como, o clear, o lob e o serviço. Para os alunos de nível I e PE já 

se pode realizar introduzir outras técnicas como o drive. Já às alunas Guirvania, 

Helena e Idivania foi apenas prognosticado o nível de I devido às suas dificuldades e 

posterior pouca motivação para as aulas. 
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v. Patinagem 

Patinagem 

Nível 
Diagnosticado 

NI PI I PE E 

Alunos Calvin 
Daniela 

Rita 
Bruna 
Pedro 

Vladislav 

Andreia 
Diogo 
Edson 

Emanuelle 
Guirvania 

Helena 
Sandra 

Idivânia 
Irina 

Miguel 
Ruben Costa 

Joana C. 
Ruben Catarrinho 

Joana 
R. 

Total 6 7 4 2 1 
Nível 
Prognosticado 

I PE PE E A 

Nível Geral da 
Turma 

Parte Introdutório (PI) 

Sucesso 7º ano 
(PCEF) 

Parte Introdutório (PI)/ Introdutório (I) 

Tabela 12 - Resultados da Avaliação Inicial de Patinagem 

Na patinagem, 6 alunos não sabem patinar. Para além dos alunos que não sabem 

patinar, 7 alunos não atingem os parâmetros para o sucesso nesta matéria no 7º ano. 

Muitos dos objetivos necessários a observar durante a avaliação inicial não foram 

executados pelos alunos, pois tive que auxiliar a maioria dos alunos a calçar os patins. 

Esta foi uma ocorrência que afetou o meu desempenho no diagnóstico dos alunos pois 

muitos alunos não sabiam calçar os patins, como tal, em aulas futuras será primordial 

ensinar aos alunos como calçar um par de patins. O principal objetivo por conseguir 

que os alunos NI consigam pelo menos manter-se e/ou caminhar em cima dos patins 

sem terem medo de cair. Os restantes alunos terão como objetivo aprender e 

aperfeiçoar os elementos técnicos base, como deslize para trás, curvar com os pés 

paralelos, travar T, meia volta e salto a dois pés. Aos alunos, Miguel e Ruben Costa, 

foi-lhes atribuído o prognóstico de E devido às suas competências em outras matérias 

assim como a sua motivação para a prática desportiva. 
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b. Resultados da Aptidão Física 

Nº Nome 
Idade 
(anos) 

Altura 
(cm) 

Peso 
(kg) 

IMC 
(%) 

Aptidão 
Aeróbia 
(vaivém 

20m) 

Força Flexibilidade 

Superior Média 
Extensão do 

Tronco 

Ombro Senta e Alcança 

Direito  Esquerdo Direita (cm) 
Esquerda 

(cm) 

1 Andreia Moreira 11 162 50,3 19% 39 8 48 22 Sim Sim 21 29 

4 Bruna Silva 14 164 51,1 19% 15   20 47 Sim Sim 44 44 

5 Calvin Andrade 13 167 62,9 23% 34 6 27 16 Sim Não 36 43 

8 Diogo Cazumbo 11 143 29,5 14% 49 15 40 17 Sim Sim 28 23 

9 Edson Filipe 13 181 88,2 27% 45 0 30 28 Não Não 38 41 

10 Emanuelle Pinheiro 12 156 38,7 16% 38 6 68 35 Sim Sim 35 40 

12 Guirvania Agostinho 13 156 46,5 19% 38 10 25 13 Sim Sim 41 39 

13 Helena Rodrigues 12 150 35 16% 50 2 36 20 Sim Sim 32 32 

14 Idivânia Melo 14 155 70,5 29% 35 7 25 31 Sim Sim 29 33 

15 Irina Santos 14 161 36 14% 35 2 80 13 Sim Sim 42 24 

16 Joana Ribeiro 12 147 35,2 16% 42 19 25 30 Sim Sim 38 40 

17 Joana Correia 12 156 45,9 19% 41 7 62 21 Sim Sim 45 38 

19 M. Daniela Carvalho 14 168 85 30% 20 2 20 33 Sim Sim 37 42 

20 Miguel Nunes 15 173 64,4 22% 105 26 40 25 Sim Sim 31 29 

21 Pedro Baptista 13 172 88,1 30%                 

22 Rita B. Gongalves 11 154 52,8 22% 37 8 33 34 Sim Sim 37 39 

23 Ruben Costa 13 167 51,8 19% 30 12 75 23 Sim Sim 28 28 

24 Ruben Catarrinho 14 171 51,5 18% 56 23 57 11 Sim Sim 19 20 

25 Rui Maria                         

26 Sandra Pedro 13 153 46 20% 51 11 18 17 Sim Sim 23 38 

28 Vladislav 13       22 2 13 23 Sim Sim 25 31 

Tabela 13 - Resultados da Aptidão Física 
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Na tabela anterior são enunciados os valores obtidos da avaliação inicial referentes à 

área de aptidão física. Esta área foi avaliada através da aplicação da bateria de testes 

do Fitnessgram e da recolha de dados antropométricos, nomeadamente, o peso, a 

altura e o índice de massa corporal. Os alunos foram avaliados de acordo com os 

parâmetros de referência do Fitnessgram e classificados como dentro ou fora da zona 

saudável da aptidão física (ZSAF).  

É importante salientar que, tanto nos testes de força média (abdominais) como de 

força superior (extensões de braços), alguns alunos não executaram os exercícios 

corretamente podendo existir alguma falta de fiabilidade e validade dos dados. 

Relativamente aos espaços vermelhos, estes referem-se aos alunos que não 

executaram as avaliações. 

Tendo em conta uma análise geral dos resultados, registou-se mais valores fora da 

ZSAF nos testes de aptidão aeróbia (4 alunos), de força superior (7 alunos) e de 

flexibilidade do tronco (8 alunos). Nos testes de força média e de flexibilidade de 

ombros foi onde se averiguou mais resultados dentro da ZSAF. 

De seguida são apresentados os resultados, teste a teste, sendo agrupado os alunos 

pelos parâmetros da aptidão física, ou seja, se estão fora ou dentro da zona saudável 

de aptidão física (ZSAF). 

 

i. Vaivém (Aptidão aeróbia) 

Aptidão aeróbia - Vaivém 

Diagnóstico Fora da ZSAF ZSAF Não Observados 
Nº de alunos 4 15 1 

Alunos Bruna  

Calvin 

Daniela 

Vladislav 

Andreia 

Diogo 

Edson 

Emanuelle 

Guirvania 

Helena 

Idivania 

Irina 

Joana R. 

Joana C.  

Miguel 

Rita 

Ruben Costa 

Ruben Catarrinho 

Sandra 

Pedro 

Tabela 14 - Resultados da Aptidão Aeróbia 

Para avaliar a aptidão aeróbia foi realizado o teste do vaivém. Podemos verificar que 

75% dos alunos encontra-se na ZSAF, no entanto temos 4 alunos fora deste intervalo 
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com valores muito baixos (exceto o Calvin que está próximo de estar dentro da ZSAF). 

Será primordial implementar um trabalho de condição física, neste caso de esforço 

continuo, na maioria das aulas para que estes valores possam melhorar. 

ii. Abdominais (Força Média) 

Abdominais (Força Média) 

Diagnóstico Fora da ZSAF ZSAF Não Observados 
Nº de alunos 0 19 1 

Alunos - Andreia 

Bruna 

Calvin 

Diogo 

Edson 

Emanuelle 

Guirvania 

Helena 

Idivania 

Irina 

Joana R. 

Joana C.  

Daniela 

Miguel 

Rita 

Ruben Costa 

Ruben Catarrinho 

Sandra 

Vladislav 

Pedro 

Tabela 15 - Resultados dos testes da força média 

No teste de força média, nomeadamente o teste de abdominais, todos os alunos 

encontram-se dentro da ZSAF, exceto o aluno Pedro que não realizou o teste. O 

trabalho de força média não será portanto prioritário mas não deverá ser descartado 

de um todo das aulas, com o intuito de manter e melhorar o nível dos alunos. A 

continuação do trabalho de força média é crucial também porque este influencia o 

desempenho dos alunos em todas as outras matérias. Este é o teste onde se registou 

mais valores positivos.      
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iii. Extensão de Braços (Força Superior) 

Extensão de Braços (Força Superior) 

Diagnóstico Fora da ZSAF ZSAF Não Observados 
Nº de alunos 7 11 2 

Alunos Calvin 

Edson 

Emanuelle 

Helena 

Irina 

Daniela  

Vladislav 

 

Andreia 

Diogo 

Guirvania 

Idivania 

Joana R. 

Joana C.  

Miguel 

Rita 

Ruben Costa 

Ruben Catarrinho 

Sandra 

Bruna 

Pedro 

Tabela 16 - Resultados dos testes da força superior 

O teste de força superior é sem dúvida o teste onde os alunos revelaram mais valores 

negativos, ou seja, onde existe um maior número de alunos fora da ZSAF. É de 

salientar que a maioria dos alunos que se encontra fora da ZSAF é do género 

feminino. Será importante incentivar o trabalho de força superior junto destes alunos 

para que estes percecionem a importância deste tipo de trabalho na execução de 

outros exercícios de outras modalidades. Com isto será fundamental e prioritário que o 

trabalho de aptidão física ao nível da força superior seja aplicado nas aulas. 

iv. Extensão de Tronco (flexibilidade do tronco) 

Extensão de Tronco (Flexibilidade do Tronco) 

Diagnóstico Fora da ZSAF ZSAF Não Observados 
Nº de alunos 8 11 1 

Alunos Calvin 

Diogo 

Guirvania 

Helena 

Irina 

Joana Correia 

Ruben Catarrinho 

Sandra 

Andreia 

Bruna 

Edson 

Emanuelle 

Idivania 

Joana R. 

Daniela 

Miguel 

Rita 

Ruben Costa 

Vladislav 

Pedro 

Tabela 17 - Resultados da flexibilidade do tronco 

Depois do teste de força superior, o teste de flexibilidade do tronco é o teste onde mais 

se registou valores fora da ZSAF, correspondendo a uma percentagem de 40%. Tal 

como a aptidão aeróbia e a força superior, a flexibilidade do tronco será um trabalho 

prioritário a ter em conta na planificação das aulas. 
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v. Flexibilidade de Ombros 

Flexibilidade de Ombros 

Diagnóstico Fora da ZSAF ZSAF Não Observados 
Nº de alunos 1 18 1 

Alunos Edson Andreia 

Bruna 

Calvin 

Diogo 

Emanuelle 

Guirvania 

Helena 

Idivania 

Irina 

Joana R. 

Joana C.  

Daniela 

Miguel 

Rita 

Ruben Costa 

Ruben Catarrinho 

Sandra 

Vladislav 

Pedro 

Tabela 18 - Resultados dos testes de flexibilidade de ombros 

Relativamente ao teste de flexibilidade de ombros, apenas o Edson se encontra fora 

da ZSAF. Depois do teste de força média, este é o teste onde se registou mais dados 

positivos.  

vi. Índice de Massa Corporal 

Índice de Massa Corporal 

Diagnóstico Fora da ZSAF ZSAF Não Observados 
Nº de alunos 6 13 1 

Alunos Diogo 

Edson 

Idivania 

Irina 

Daniela 

Pedro 

Andreia 

Bruna 

Calvin 

Emanuelle 

Guirvania 

Helena 

Joana R. 

Joana C.  

Miguel 

Rita 

Ruben Costa 

Ruben Catarrinho 

Sandra 

Vladislav 

Tabela 19 - Resultados do Índice de Massa Corporal 

Através do cálculo do índice de massa corporal, conclui-se que 6 alunos encontram-se 

fora da ZSAF. Dois destes alunos, o Diogo e a Irina, encontram-se com valores abaixo 

do peso normal. Os restantes alunos encontram-se com excesso de peso. É de 

salientar que as alunas, Helena, Irina e a Joana Ribeiro encontram-se entre o limiar 
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entre o peso normal e o nível abaixo do peso normal. Os restantes alunos, cerca de 

65% da turma, encontra-se dentro da ZSAF. 

c. Resultados dos Conhecimentos 

Para a área dos conhecimentos os alunos tiveram que realizar um teste diagnóstico 

relativamente à importância da disciplina e da atividade física num estilo de vida 

saudável assim como sobre os seus hábitos desportivos e alimentares. 

A maioria dos alunos refere que gosta das aulas de E.F. e que esta é uma das suas 

disciplinas favoritas. O facto da maioria dos alunos gostar das aulas de E.F. (poderá 

justificar a importância que estes atribuíram à disciplina, onde 65% menciona que a 

disciplina de E.F. é importante e 30% refere que é muito importante. Estes dados 

foram bastante positivos e mostram que os alunos já possuem algum conhecimento 

sobre os benefícios da prática, tanto das aulas de E.F. como da atividade física. No 

entanto, apenas 4 alunos praticam uma modalidade fora da escola e a maioria dos 

alunos nunca praticou atividades no desporto escolar. 

Relativamente à alimentação, os alunos indicam que realizam entre 3 a 5 refeições por 

dia e apenas metade da turma refere que consume fruta e sopa regularmente. Apesar 

dos alunos mostrarem conhecimento do que é uma boa alimentação, a maioria dos 

alunos durante o período escolar apenas almoça sandes e batatas fritas 

acompanhadas de refrigerantes, em vez de uma refeição completa. 

A grande dificuldade presente nos alunos foi na diferenciação de desporto e educação 

física. Estes dois conceitos devem ser abordados nas aulas para que os alunos 

compreendam as suas diferenças.  

É essencial que ao longo do ano seja planeado momentos para que sejam abordadas 

as temáticas referentes à área dos conhecimentos. 

 

6. Estilos de Ensino 

Os estilos predominantes na 1ª etapa foram os estilos convergentes, nomeadamente o 

estilo por ensino de comando e por tarefa. Como já aqui foi referido, a turma não 

apresenta ter o conhecimento de regras ou rotinas de trabalho suficientes para que 

elaborem um trabalho de carácter mais autónomo, ou seja, num estilo de cariz 

divergente. 
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O estilo de ensino por comando predominou maioritariamente nas fases iniciais da 

aula, enquanto o ensino por tarefa teve presente nas restantes fases. A opção destes 

estilos de ensino deve-se ao facto de, o estilo de ensino por comando permitir um 

maior controlo sobre a aula, diminuindo os comportamentos desviantes, aumentando a 

prática dos alunos nas tarefas propostas e o estilo de ensino por tarefa por possibilitar 

a individualização da aprendizagem.   

A utilização destes estilos de ensino acabou por se mostrar uma boa opção pois os 

comportamentos desviantes dos alunos têm vindo a diminuir e a sua participação a 

aumentar, no entanto, não considero que a turma esteja preparada para assumir um 

papel mais autónomo na sua aprendizagem pelo que não será introduzido estilos 

divergentes nas próximas etapas. É necessário continuar com este tipo de trabalho 

para que a turma continue a melhorar o seu desempenho na aula, quer ao nível de 

comportamentos quer ao nível de prática motora, para que assim seja possível atingir 

o sucesso.  

 

7. Estratégias de Ensino 

a. Instrução 

No que diz respeito à instrução, os objetivos delineados foram maioritariamente 

alcançados e cumpridos, tentei ser bastante breve e precisa nos períodos de instrução 

de forma a proporcionar um maior período de prática aos alunos. O único objetivo que 

não foi parcialmente cumprido é referente à instrução inicial onde optei por colocar os 

alunos primariamente a correr e só posteriormente, indicava as matérias que seriam 

abordadas na aula. Esta foi uma estratégia que apenas foi utilizada durante esta 

etapa. Nas próximas etapas irei reunir os alunos primariamente e só depois dar início 

ao aquecimento. Relativamente a dificuldades, senti diversas dificuldades durante 

períodos de instrução para toda a turma devido aos comportamentos desviantes por 

parte dos alunos, como também em períodos de instrução realizados à distância. 

Como estratégia para estas dificuldades comecei a adequar o meu tom de voz nestes 

períodos, provocando os alunos a estarem em silêncio para que estes conseguissem 

ouvir o que estava a transmitir. Comecei também a evitar períodos de instrução e 

demonstração em que tivesse muito distante dos alunos, para tal realizei um 

planeamento prévio de espaços estratégicos com o intuito de garantir a atenção dos 

alunos durante a instrução. 
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b. Organização 

Na organização, os objetivos propostos foram na sua totalidade cumpridos, tanto ao 

nível dos alunos, dos espaços, dos materiais, do tempo e das tarefas. Os grupos de 

trabalhos foram previamente definidos, foram introduzidas rotinas de trabalho ( “junta”; 

“para”; “5,4,3,2,1” para realizar a meia lua rapidamente) assim como estratégias 

organizativas referentes a exercícios onde requeresse a distinção de equipas, 

nomeadamente a utilização de coletes. As transições de exercícios não provocaram 

comportamentos desviantes ao contrário dos períodos de instrução, como já 

referenciado. Foi dada a oportunidade dos alunos desmontarem o material da aula 

mais ainda não foi proporcionado atividades para que os alunos montassem o devido 

material.  

 

c. Clima 

Relativamente ao clima de aula, inicialmente tive bastantes dificuldades em decorar os 

nomes dos alunos mas no decorrer das duas primeiras semanas desta etapa, esta 

dificuldade foi ultrapassada. Neste momento ainda não tenho um relacionamento 

muito próximo dos alunos pois ainda é necessário uma postura de autoridade e de 

rigor devido às características comportamentais na turma, porém sinto que já 

estabeleci uma relação de confiança com os alunos e que já os conquistei para a 

prática. Para promover esta boa relação tento sempre valorizar os bons 

comportamentos e os bons desempenhos durante a aula. 

Esta é uma área que tem vindo a melhorar de aula para aula, assim como a disciplina 

dos alunos. No entanto, as duas áreas precisam ainda de melhorar e para tal, deve 

haver uma preocupação e uma ligação entre estas duas áreas para que isso aconteça 

com êxito.  

 

d. Disciplina 

A disciplina foi sem dúvida a área em que senti mais dificuldades principalmente no diz 

respeito à pontualidade dos alunos, no cumprimento das regas de aulas e na 

intervenção sobre os comportamentos desviantes. Relativamente à falta de 

pontualidade dos alunos, necessitei tomar medidas rígidas para que os alunos 

chegassem a horas e equipados à aula, como tal coloquei a regra que ao fim do 
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terceiro atraso seria marcado uma falta injustificada no livro do ponto. Esta estratégia 

acabou por resultar, não no imediato, mas após verificarem as primeiras faltas a serem 

marcadas, os alunos compreenderam que era uma medida que iria ser cumprida. Ao 

longo das próximas etapas, esta regra será mantida. 

Inicialmente estabeleci a regra de que iria intervir sobre os comportamentos 

desviantes, interrompendo a aula e marcando uma posição perante os alunos em 

questão e a turma em geral. Esta estratégia acabou por não ser cumprida na sua 

totalidade pois não achei necessário parar a aula para corrigir certos tipos de 

comportamentos. Preferi chamar à atenção dos alunos em causa individualmente do 

que numa intervenção para a turma. Na maioria das vezes, esta estratégia foi 

suficiente e adequada, mas confesso que algumas atitudes mereciam ser chamadas à 

atenção para toda a turma. No entanto, no final das aulas muitas vezes abordava a 

turma para esses tipos de comportamentos e chamava-os à atenção como também 

salientava a importância de um comportamento apropriado dentro e fora da aula. 

 

e. Feedbacks 

Ao nível das estratégias de feedback, sinto que as implementei com sucesso utilizando 

diversos feedbacks tanto para a turma, para grupos específicos ou individuais. Foram 

utilizados feedbacks auditivos, visuais, quinestésicos e mistos, e fiz questão de 

privilegiar sempre os feedbacks positivos em detrimento dos feedbacks negativos. 

Penso que tenho uma intervenção bastante ativa dentro da aula porém sinto que 

preciso melhor a qualidade dos meus feedbacks. Para tal, a estratégia a utilizar será o 

estudo autónomo das matérias a abordar de forma a promover a qualidade dos meus 

feedbacks. 

 

f. Estratégias de Avaliação e Controlo 

Por fim, no que diz respeito às estratégias de avaliação e controlo, consegui avaliar 

todas as matérias referidas no protocolo de avaliação inicial mas o registo desta 

avaliação foi realizada após a aula e não durante a aula. Todas as matérias foram 

avaliadas mais que uma vez, como previamente planeado, exceto a matéria de 

patinagem que optei por apenas realizar uma vez, devido a esta ser uma matéria que 

aumente o entusiasmo dos alunos levando a um maior número de comportamentos 
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fora da tarefa. No final de cada aula, como estipulado, foi realizado uma autoscopia 

considerando os aspetos positivos e negativos da aula, os aspetos a melhorar e a 

estratégias a utilizar para os superar. 
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8. Reflexão Final 

Em suma e após uma análise global na área de Atividades Físicas e Desportivas, a 

turma encontra-se relativamente abaixo do nível estipulado pelos parâmetros de 

sucesso do departimento de E.F.. Será necessário aplicar um trabalho consistente e 

pertinente no que se refere à recuperação das competências em falta nas diversas 

matérias, assim como aperfeiçoar os gestos técnicos já adquiridos como também 

introduzir novas aprendizagens para que os alunos possam evoluir. As matérias 

prioritárias a destacar neste balanço são o futebol, o voleibol, a ginástica de solo, o 

lançamento do peso, o salto em comprimento e a patinagem. 

Relativamente à área da aptidão física, os piores resultados registaram-se nos testes 

de aptidão aeróbia, na flexibilidade do tronco e na força superior. É sem dúvida um 

trabalho que deve ser planeado para as futuras etapas de forma continua.  

Na área dos conhecimentos, é importante que seja esclarecido as dúvidas referentes à 

diferenciação entre a E.F. e o desporto, como também incentivar e salientar a 

importância de uma boa alimentação e a prática de exercício físico para proporcionar 

um estilo de vida saudável.   

No que diz respeito às estratégias de ensino, é necessário continuar a promover um 

bom clima de aula e a aproximação dos alunos - assegurando sempre a disciplina da 

mesma. Visto que a turma se carateriza por realizar diversos comportamentos 

desviantes é necessário que a rigorosidade da disciplina se mantenha. Relativamente 

aos feedbacks devo realizar pesquisas e estudos autónomos de cada matéria antes de 

abordá-las nas aulas para melhorar a minha qualidade de intervenção. 

Com este balanço foi-me possível agrupar os dados obtidos na avaliação inicial assim 

como obter uma compreensão dos mesmos. A partir desta análise será possível 

sistematizar e planear as etapas seguintes tendo sempre como principal objetivo 

potencializar as aprendizagens dos alunos de forma a levá-los ao sucesso.  

Esta reflexão possibilitou ainda uma avaliação sobre as minhas capacidades como 

professora, e desta forma, permitiu definir objetivos específicos para que possa 

melhorar a minha intervenção nas próximas etapas. 
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