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Introdução1 

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

conjunto de instrumentos de avaliação dos alunos e que tem como objetivo 

principal, efetuar uma: 

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

de cada turma e de cada aluno em particular relativamente ao nível em que se 

encontram no programa de Educação Física, permitindo obter informação acerca de 

quais os alunos e matérias críticas, orientar a formação de grupos de nível, definir as 

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

quais as prioridades formativas, quais os objectivos prioritários e quais os objectivos 

secundários” (Rosado, 2003). 

Relativamente ao nível do trabalho individual do professor, a Avaliação 

Inicial é um processo decisivo na orientação e organização do seu trabalho com a 

turma, (PNEF, 2001) e objetiva, substancialmente, caracterizar o potencial de 

desenvolvimento de cada um dos alunos. 

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

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

 “…possibilita aos professores assumirem compromissos colectivos, aferindo 

decisões anteriormente tomadas quanto às orientações curriculares, adequando o 

nível de objectivos e/ou procedendo a alterações ou reajustes na composição 

curricular à escala anual e/ ou plurianual, caso considerem necessário”. 

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

instalações e o material disponíveis para a prática da Educação Física, o 

“roulement”, as limitações de cada professor e as características gerais da 

população escolar, a Avaliação Inicial é um processo decisivo para posteriormente 

selecionarem-se objetivos dos PNEF mais ou menos ambiciosos para cada ano e 

cada ciclo de escolaridade. 

                                                           
1 In Protocolo de Avaliação Inicial 2009/10 
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Os PNEF apresentam um conceito de “continuum de desenvolvimento” 

especificados nos três níveis de desenvolvimento para cada matéria (Introdutório, 

Elementar e Avançado). Deste modo, torna-se mais viável ao professor identificar o 

nível em que a turma e cada aluno se encontram, ou seja, se estes se encontram 

muito longe ou não, do nível de desenvolvimento para as suas idades bem como 

das etapas que têm de ultrapassar para atingir os objetivos. 

Para além dos objetivos enunciados anteriormente e, não menos valorizados, 

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

 “Apresentar o programa/ matérias; 

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

conjunto das matérias; 

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

 Ensinar a consolidar rotinas de organização e normas de funcionamento; 

 Criar um bom clima de aula; 

 Identificar matérias prioritárias e aspectos críticos do seu desenvolvimento; 

 Recolher dados para definir prioridades de desenvolvimento para a etapa 

seguinte; 

 Identificar alunos cujas características indiciem necessidades específicas; 

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

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

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

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

perspetiva de visão triangular, pode ser vista como uma “bússola orientadora e 

reguladora do processo que, para além das dimensões diagnóstica e prognóstica, 

possui um sentido projetivo”.  

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

Inicial: 

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

de matérias; 

                                                           
2 In cadeira de Desenvolvimento Curricular, Faculdade de Motricidade Humana 
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 Identificar alunos críticos por matéria e matérias prioritárias, bem como 

aspetos críticos no tratamento de cada matéria (formas de organização, 

questões de segurança, formação de grupos, etc.); 

 Definir as grandes etapas do ano letivo; 

 Recolher informações para definição de prioridades de desenvolvimento 

(objetivos) para a etapa seguinte; 

 Obter informações para em grupo, elaborar ou reformular o plano plurianual, 

estabelecendo metas por ano e definindo objetivos mínimos. 

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

indicações metodológicas: 

 As situações de avaliação inicial devem ser entendidas como verdadeiras 

situações de aprendizagem; 

 O professor deve acompanhar as situações dando feedbacks de forma a 

corrigir as execuções dos alunos; 

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

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

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

diferentes comportamentos técnico-tácticos,  numa abordagem que deverá 

contemplar todas as matérias que serão lecionadas ao longo do ano letivo. 

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

encontra pode ser determinado de duas formas: 

Cada situação de exercício pretende verificar o cumprimento de um conjunto 

de critérios correspondente a cada um dos níveis de especificação das matérias. 

Sendo assim: 

 

 

 

 

 

 

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

pois um aluno que cumpra o nível Introdutório e nível Elementar está apto a 

trabalhar no nível avançado, não sendo necessário a sua observação para 

prognosticar o trabalho a desenvolver ao longo do ano.  

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

essencial nesta etapa de observação. 

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

determinam em que nível está (diagnóstico), permitindo ao professor elaborar o 

processo de ensino-aprendizagem a desenvolver ao longo do ano letivo 

(prognóstico). 

 

SITUAÇÃO A 

SITUAÇÃO B 

NÃO CUMPRE (NI) 

 I 

E 

CUMPRE (I) 

 
NÃO CUMPRE (I) 

 

CUMPRE (E) 

 Figura 1 – Avaliação diagnóstica numa situação de exercício 
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 VOLEIBOL 
SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

Nível 
Introdutório 

Nível Elementar 

NNº NNOME NNÍVEL MANCHETE 
 

PASSE 
 

SERVIÇO POR 
BAIXO 

RECEPÇÃO 
PASSE 

COLOCADO 
REMATE EM 

APOIO 

Tabela 1 – Exemplo da ficha de registo 

 

Note que, para as situações propostas, está subjacente a avaliação de um 

conjunto de critérios, daí que estes apenas possam ser preenchidos aquando da 

execução da situação que lhe corresponde. Vejamos:  

  

 Critérios Indicadores 

SI
T

U
A

Ç
Ã

O
 A

 

CORRIDA DE 

BALANÇO 
- Corre de forma fluida 

IMPULSÃO - Eleva a perna de impulsão 

FASE DE VOO 
- Aproxima a perna de impulsão da 

perna livre na fase descendente do voo 

CORRIDA DE 

BALANÇO 

- Realiza 8 a 12 passadas até à tábua de 

chamada 

- Aumenta a cadência nas últimas 

passadas da corrida  

SI
T

U
A

Ç
Ã

O
 B

 

FASE DE VOO 

- Lança as pernas para a frente 

- Lança os braços para a frente e para 

baixo 

- Inclina o tronco à frente para receção 

Tabela 2 – Exemplo de critérios e indicadores nas diversas situações 

 

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

designado fase de voo. No entanto, os indicadores correspondentes a cada um deles 

são distintos. Daí que, aquando da realização da situação A, são analisados apenas 

os critérios e indicadores relativos a essa situação. 

Segundo o Planeamento Anual e o percurso dos alunos no 2ºciclo, pode 

verificar-se que existem matérias que não foram abordadas nesse respectivo ciclo. 

Os objetivos desejados para o ano também se reportam ao nível Introdutório, logo 

o grupo considera pertinente não realizar situações práticas de avaliação, 
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limitando-se ao questionamento acerca do conhecimento de determinados 

conteúdos específicos (Dança, Ginástica Acrobática, Luta, Orientação). 

 

Métodos de Registo 
 

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

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

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

pela realização ou não dos indicadores que lhe correspondem. Assim, somente se 

todos os indicadores forem cumpridos pelos alunos, o critério é verificado. Por 

exemplo: 

CRITÉRIOS INDICADORES 

MANCHETE 

- Efetua a extensão completa 

dos braços 

- Contacta a bola nos antebraços 

- Não eleva os braços acima da 

linha dos ombros 

- Efetua a flexão / extensão dos 

membros inferiores 

Tabela 3 – Exemplo de indicadores de um critério  

 

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

correspondem sejam verificados na execução do aluno. 

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

verifique algum dos indicadores é assinalada uma cruz (X). 

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

cumpra todos os critérios que lhe são correspondentes. Vejamos:  
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 VOLEIBOL 

SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Nº NOME NÍVEL MANCHETE 

 

PASSE 

 

SERVIÇO 
POR 

BAIXO 
RECEPÇÃO 

 

PASSE 
COLOCADO 

 

REMATE 
EM APOIO 

1 António I √ √ X  X X X 

Tabela 4 – Exemplo 1 do método de registo 

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

critérios do Nível Introdutório e nenhum do nível elementar. Como tal, o aluno 

encontra-se no Nível Introdutório.  

Vejamos agora outra situação que poderá ocorrer: 

 
Tabela 5 – Exemplo 2 do método de registo 

 

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

Nível Introdutório e dois indicadores do Nível Elementar. À semelhança da 

situação anterior, o aluno encontra-se no Nível Introdutório, já que o aluno apenas 

cumpre todos os indicadores deste nível. 

 

Métodos de Aplicação 
 

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

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

serão observados e avaliados pela qualidade das suas execuções individuais. 

 VOLEIBOL 

SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

OBSERVAÇÕES 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Nº NOME NÍVEL MANCHETE 

 

PASSE 

 

SERVIÇO 
POR 

BAIXO 
RECEPÇÃO 

 

PASSE 
COLOCADO 

 

REMATE EM 
APOIO 

1  I √ √ √ √ X X  
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Os níveis especificados neste protocolo correspondem ao nível em que o 

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

aproximar os níveis de especificação de cada aluno aos designados no PNEF, caso 

apresentem níveis inferiores a estes. Se os alunos se encontrarem nesses níveis, 

iremos consolidar essas competências e trabalhar o nível imediatamente acima do 

diagnosticado e definido no Planeamento Anual/Plurianual. 

 

Condições de Aplicação do Protocolo de Avaliação 

Inicial 

Situações de Avaliação/Aprendizagem 

 

Na aplicação deste protocolo aos alunos, tornar-se-á imprescindível 

relembrar os objetivos da Avaliação Inicial, isto é, nas situações dessa avaliação 

não deverá estar presente apenas a função diagnóstica. Com isto, estas situações de 

avaliação deverão ser também considerados momentos de aprendizagem, tendo 

em conta também outras funções, nomeadamente: rotinas de organização, clima de 

aula, disciplina, função prognóstica da Avaliação, criação de hábitos, entre outros. 

 

Características de Observação/Registo 

 

Segundo o PNEF, o sistema de registo para além de ser “traduzível por todos 

na mesma linguagem, deverá ser passível de adaptação ao estilo pessoal de cada um 

e permitir a recolha de todas as informações que cada professor considere úteis para 

a preparação do seu trabalho”. 

Saliente-se ainda, como estratégia a adotar na observação e registo dos 

alunos, a maior atenção que poderá ser dada aos alunos em que é mais complicado 

definir o nível de desenvolvimento, uma vez que “os casos típicos destacam-se 

facilmente”. 
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Avaliação das Atividades Físicas e Desportivas 
 

 JOGOS DESPORTIVOS COLECTIVOS 

 FUTEBOL 

 VOLEIBOL 

 BASQUETEBOL 

 ANDEBOL 

 GINÁSTICA 

 GINÁSTICA DE SOLO 

 GINÁSTICA DE APARELHOS 

 ATLETISMO 

 SALTO EM COMPRIMENTO 

 LANÇAMENTO DO PESO 

 DESPORTOS DE RAQUETAS 

 BADMINTON 

 PATINAGEM 
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 Jogos Desportivos Coletivos 

 

 Na subárea dos Jogos Desportivos Coletivos consideramos importante a 

avaliação de critérios mais técnico-táticos próprios de jogos de 

cooperação/oposição, à exceção do Voleibol onde os aspetos mais técnicos são 

essenciais à manutenção da bola no ar para o desenrolar do jogo. Em relação ao 

nível Introdutório, prefere-se dar importância a critérios de avaliação que 

privilegiam aspetos ofensivos, sendo que considera-se mais fácil saber defender, 

para um jogador sem técnica e com uma fraca perceção dos conceitos tácitos dos 

Jogos Desportivos Coletivos. Assim se justifica apenas no nível Elementar a 

introdução de critérios para aspetos defensivos. Consideramos importante 

selecionar critérios de avaliação para jogadores com bola e sem bola, tendo em 

conta que são duas fases importantes do processo ofensivo para os dois níveis em 

questão. 

As situações de avaliação passam por jogos reduzidos e/ou exercícios de 

superioridade numérica. São situações mais vantajosas para a nossa observação, 

pois aumentam o tempo de prática individual. 
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 FUTEBOL 

OBJECTIVOS  
 Realizar as ações técnico-táticas nas situações propostas. 

ORGANIZAÇÃO DA TURMA  Grupos de 4 elementos (2x1 + GR) – Sit. A 

 6 equipas de 4 elementos (3 + GR) – Sit. B 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 

 Os alunos iniciam e terminam os exercícios ao sinal do 

professor. 
 Os alunos após remate ou recuperação de bola por parte 

da defesa trocam de funções (Sit. A). 

MATERIAL 
 Bolas e pinos 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

SITUAÇÃO A 

 

 

SITUAÇÃO B 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

 Os alunos atacantes procuram finalizar, em situação de superioridade numérica (2x1), contra o 

aluno defensor. 

 A defesa é condicionada (não pode interceptar a bola). 

 Os alunos devem realizar, pelo menos, 3 passes entre eles antes de finalizar. 

 

Situação B: 

 
 Jogo reduzido 4x4 (3+GR x 3+GR) 
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  FUTEBOL 

 SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

 Nível 
Introdutório 

Nível Elementar 

  Nº NOME 

NÍVEL 

P
A
S
S
E
 

R
E
C
E
P
Ç
Ã
O

 

C
O

N
D

U
Ç
Ã
O

 

R
E
M

A
T
E
 

ATAQUE 
DEFESA 

D P 

C/ BOLA S/ BOLA 

ENQ. 
OFENSIVO 

CORRECTA 
TOMADA DE 

DECISÃO 

DESMARCAÇÃO MARCAÇÃO OBSERVAÇÕES 

1             

2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             
24             

 CRITÉRIOS INDICADORES 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 

PASSE 

- coloca o pé de apoio ao lado 

da bola. 

- direccionada ao colega. 

RECEPÇÃO 

- enquadra-se com a 

trajectória da bola. 

- controla a bola junto ao pé. 

CONDUÇÃO 

- não olha directamente para 

a bola. 

- dá pequenos toques, 

mantendo a bola próxima do 

pé. 

- progride no terreno. 

REMATE 

- enquadra-se com a baliza. 

- coloca o pé de apoio ao lado 

da bola. 

- inclina o tronco à frente. 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 B
 

ENQ. OFENSIVO 

- direcciona-se para a baliza 

quando ganha a posse de 

bola. 

CORRECTA 

TOMADA 

DECISÃO 

- progride no terreno se não 

tem oposição. 

- realiza passe a um 

companheiro desmarcado, 

caso não possa progredir. 

- remata se tem a baliza ao 

seu alcance. 

DESMARCAÇÃO - oferece linhas de passe. 

MARCAÇÃO 

- coloca-se perto do seu 

atacante, entre este e a 

baliza. 

  

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 
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VOLEIBOL 

OBJECTIVOS  Realizar as ações técnico-táticas nas situações propostas. 

ORGANIZAÇÃO DA 

TURMA 

 Os grupos são organizados pelo professor consoante a situação. 

 Os grupos trocam quando professor ordenar. 

 O tempo de jogo é determinado pelo professor. 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA  Os alunos trocam de companheiro ao sinal do professor (sit. A). 

MATERIAL  Bolas de voleibol, rede de voleibol e pinos 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

SITUAÇÃO A 

 

 

SITUAÇÃO B 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

▪ Jogo de cooperação 1+1 sem rede. 

▪ Pontos iniciam-se com toque de dedos. 

▪ Apenas se pode realizar toque de dedos e manchete. 

▪ Contagem dos pontos pelos alunos. 

Situação B: 

▪ Jogo reduzido/condicionado 3x3 / 4x4. 

▪ Aconselha-se dar 3 toques na bola antes de a colocar no campo adversário. 

▪ Pontos iniciam-se com serviço. 

▪ Contagem dos pontos pelos alunos. 

Nota: a rede encontra-se a 2 m de altura. 
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 VOLEIBOL 

SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Nº NOME 
NÍVEL 

MANCHETE 
 

PASSE 

 

SERVIÇO 

POR BAIXO 
RECEPÇÃO 

PASSE 

COLOCADO 

REMATE EM 

APOIO 
OBSERVAÇÕES 

D P 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           

 CRITÉRIOS INDICADORES 

S
IT

U
A
Ç
A
O

 A
 

MANCHETE 

- efectua a extensão completa dos 

braços. 

- contacta a bola nos antebraços. 

- não eleva os braços acima da linha 

dos ombros. 

- efectua a flexão / extensão dos 

membros inferiores. 

PASSE 

- contacta a bola à frente e acima da 

testa. 

- coloca as mãos com os polegares e 

indicadores formando um triângulo. 

- efectua a flexão / extensão dos 

membros superiores e inferiores. 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 B
 

SERVIÇO POR 
BAIXO 

- coloca o pé contrário ao braço de 

execução um pouco mais avançado. 

- inclina ligeiramente o tronco à 

frente. 

- larga a bola momentos antes de 

esta ser batida. 

RECEPÇÃO 

- desloca-se e/ou coloca-se de forma 

a tocar na bola orientado-se para o 

colega a quem pretende enviá-la. 

PASSE 

COLOCADO 

- coloca a bola numa zona que 

dificulte a acção dos defesas (espaço 

vazio). 

REMATE EM 

APOIO 

- contacta a bola à frente e acima da 

testa. 

 

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 
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BASQUETEBOL 

OBJECTIVOS  
 Realizar as ações técnico-táticas nas situações propostas. 

ORGANIZAÇÃO DA TURMA 
 2 grupos, 1 em cada meio-campo. 3 elementos em prática 

de cada vez – Sit. A 

 Equipas de 3 elementos – Sit. B 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 

 O tempo de cada exercício é determinado pelo professor. 

 Os grupos estão orientados na direção das tabelas. 

 Os alunos estão em fila sendo a rotação dos alunos no 

exercício: A » B » C » D (vai buscar a bola e vai para o 
final da fila do seu grupo). 

Situação B: 
 O tempo de cada jogo é determinado pelo professor. 

 Os grupos trocam quando professor ordenar. 

MATERIAL 
 Bolas, pinos e coletes 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

SITUAÇÃO A 

 

 

SITUAÇÃO B 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

 O aluno A dribla em progressão contornando os pinos, de seguida executa um passe para o 

aluno C, desmarca-se evitando o defesa passivo (aluno B), recebe o passe do aluno C e lança. 

Situação B: 

 
 Jogo reduzido 3X3, em cada meio campo. A equipa que recupera a posse de bola tem que sair 

do garrafão para poder atacar. 
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 BASQUETEBOL 
SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

Nível 
Introdutório 

Nível Elementar 

  Nº NOME 

NÍVEL 

P
A
S
S
E
 

R
E
C
E
P
Ç
Ã
O

 

D
R
IB

L
E
 

L
A
N

Ç
A
M

E
N

T
O

 ATAQUE 
DEFESA 

D P 

C/ BOLA S/ BOLA 

LANÇAMENTO 
NA PASSADA 

ENQ. 
OFENSIVO 

CORRECTA 
TOMADA DE 

DECISÃO 

DESMARCAÇÃO 
ATITUDE 

DEFENSIVA 
OBSERVAÇÕES 

1             

2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             
24             
25             
26             

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 

 CRITÉRIOS INDICADORES 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 

P
A
S
S
E
 

PEITO 

-coloca os cotovelos junto 

ao tronco. 

-empurra a bola na 

direcção do peito do 

companheiro. 

PICADO 

-coloca os cotovelos junto 

ao tronco. 

-dirige a bola para o solo 

através da extensão do 

braços. 

RECEPÇÃO 
- controla e amortece a 

bola. 

DRIBLE 

- não olha para a bola. 

-amortece o movimento 

de ressalto da bola. 

- realiza o movimento ao 

nível da cintura. 

LANÇAMENTO 

-coloca a mão hábil por 

baixo da bola (dedos 

afastados) e a outra mão 

ao lado. 

-executa a 

extensão/flexão completa 

de pernas e braços. 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 B
 

LANÇAMENTO 

NA PASSADA 

- eleva o joelho da perna 

livre em direcção ao cesto. 

-Executa o lançamento 

com a mão do lado da 

perna livre 

ENQ. OFENSIVO 

-direcciona-se para o 

cesto quando ganha a 

posse de bola. 

CORRECTA 

TOMADA 

DECISÃO 

- progride no terreno se 

não tem oposição. 

-realiza passe a um 

companheiro desmarcado, 

caso não possa progredir. 

-lança se tem o cesto ao 

seu alcance. 

DESMARCAÇÃO -oferece linhas de passe. 

ATITTUDE 

DEFENSIVA 

-coloca-se perto do seu 

atacante, entre este e o 

cesto. 
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ANDEBOL 

OBJECTIVOS  
 Realizar as ações técnico-táticas nas situações propostas. 

ORGANIZAÇÃO DA TURMA  Grupos de 4 elementos (2x1 + GR) – Sit. A 

 4 equipas de 5 elementos (4 + GR) – Sit. B 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 

 Os alunos iniciam e terminam os exercícios ao sinal do 

professor 
 Os alunos após remate ou recuperação de bola por parte 

da defesa trocam de funções (Sit. A). 

MATERIAL 
 Bolas e pinos 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

SITUAÇÃO A 

 

 

SITUAÇÃO B 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

 Os alunos atacantes procuram finalizar, em situação de superioridade numérica (2x1), contra o 

aluno defensor. 

 A defesa é condicionada (não pode intercetar a bola). 

 Os alunos devem realizar, pelo menos, 3 passes entre eles antes de finalizar. 

Situação B: 

 

 Jogo reduzido 5x5 (4+GR x 4+GR). 
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 ANDEBOL 
SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

Nível 
Introdutório 

Nível Elementar 

  Nº NOME 

NÍVEL 

P
A
S
S
E
 

R
E
C
E
P
Ç
Ã
O

 

D
R
IB

L
E
 

R
E
M

A
T
E
 E

M
 

A
P
O

IO
 

ATAQUE 
DEFESA 

D P 

C/ BOLA S/ BOLA 

REMATE 
EM 

SALTO 

ENQ. 
OFENSIVO 

CORRECTA 
TOMADA DE 

DECISÃO 

DESMARCAÇÃO 
ATITUDE 

DEFENSIVA 
OBSERVAÇOES 

1              

2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              

 CRITÉRIOS INDICADORES 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 

PASSE 

 - coloca o pé contrário à 

mão que tem a bola, 

ligeiramente mais à frente 

que o outro. 

- arma o braço. 

- roda o tronco. 

RECEPÇÃO 

- recebe a bola com as duas 

mãos. 

- amortece a bola. 

DRIBLE 

- não olha para a bola. 

-contacta a bola com a 

palma da mão. 

- progride no terreno. 

REMATE EM 

APOIO 

- coloca o pé contrário à 

mão que tem a bola, 

ligeiramente mais à frente 

que o outro. 

- arma o braço. 

- avança o pé mais recuado, 

e simultaneamente roda 

tronco. 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 B
 

REMATE EM 

SALTO 

- efectua 2/3 apoios com a 

bola na mão. 

- arma o braço no momento 

da impulsão. 

ENQ. OFENSIVO 

- direcciona-se para a baliza 

quando ganha a posse de 

bola. 

CORRECTA 

TOMADA 

DECISÃO 

- progride no terreno se não 

tem oposição. 

- realiza passe a um 

companheiro desmarcado, 

caso não possa progredir. 

- remata se tem a baliza ao 

seu alcance. 

DESMARCAÇÃO - oferece linhas de passe. 

ATITUDE 

DEFENSIVA 

- intercepta a bola, impede 

ou dificulta a acção 

adversária. 

  

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 
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Ginástica 

 

 Em primeiro lugar importa salientar que o método utilizado para a escolha 

dos indicadores a serem avaliados nos três tipos de Ginástica (de solo e de 

aparelhos) teve a mesma lógica. Esta seleção foi fundamentada através do nível de 

importância de cada exercício e aos seus indicadores, incutindo uma sequência 

lógica e progressiva, facilitando a aprendizagem dos alunos. Esta avaliação serve 

como ponto de partida para um ensino da ginástica de uma forma inclusiva, 

identificando as dificuldades de cada aluno, com o intuito de organizar aulas para 

que sejam sempre produtivas para a aprendizagem de cada um. No caso da 

Ginástica Acrobática decidimos que não seria avaliada, uma vez que esta matéria 

requer a realização por figuras que solicitam dos alunos, essencialmente, força e 

equilíbrio. Ora estas capacidades físicas podem ser avaliadas na Ginástica de Solo e 

desta forma, não parece necessário realizar uma avaliação inicial da Acrobática. 

  No nível Introdutório decidimos selecionar exercícios básicos que fossem 

considerados como habilidades motoras fundamentais para a prática desta 

modalidade, partindo do pressuposto que, posteriormente, o domínio destas 

componentes viesse a ser essencial para que os alunos tenham competências e se 

sintam preparados para realizar exercícios referentes ao nível Elementar, com 

maior qualidade e segurança. 

 Como forma de avaliação, optámos por organizar estas aulas por estações, 

uma vez que é uma forma de ver um aluno a executar um determinado exercício 

mais do que uma vez.  
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GINÁSTICA DE SOLO 

OBJECTIVOS  
 Realizar os elementos gímnicos propostos. 

ORGANIZAÇÃO DA TURMA 

 1 estação onde os alunos realizam os elementos gímnicos 

do NI (Sit. A) 

 6 grupos de 2 alunos  

 Os alunos que conseguirem realizar os elementos do NI 

são solicitados a realizar, os elementos do NE (Sit. B) 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 

 Os alunos trocam ao sinal do professor. 

 O aluno que realiza o elemento gímnico ajuda o 

companheiro que o realizar a seguir. 

 Apenas permanecem no colchão o executante e o 

ajudante. 
 Cada grupo deve permanecer perto do seu colchão. 

MATERIAL 
 Colchões 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

 

                            

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

Exercício em sequência: 

 Rolamento à frente 

 Rolamento à retaguarda 

 Ponte 

 
Situação B: 

 
Exercício em sequência: 

 

 Roda 

 Pino de braços  

 Avião 

 

SITUAÇÃO B SITUAÇÃO A 

P 

  

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
   

 

 P 
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GINÁSTICA DE SOLO 
SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Nº NOME 
NÍVEL ROL. À 

FRENTE 
ROL. À 
RECT. 

Ponte RODA 
PINO DE 
BRAÇOS 

Avião OBSERVAÇÕES 
D P 

1           

2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           

 CRITÉRIOS INDICADORES 

S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 A

 

ROL. À 
FRENTE 

- realiza enrolamento (Queixo 

junto ao peito) 

- colocação das mãos à 

largura dos ombros;  

-termina na mesma direcção 

do ponto de partida 

ROL. À 
RECT. 

- realiza enrolamento (corpo 

bem fechado) 

- termina na mesma direcção 

do ponto de partida 

AVIÃO 

- eleva uma perna atrás em 

extensão. 

- mantém o tronco à altura da 

bacia. 

- mantém a perna que está em 

contacto com o chão em 

extensão. 

S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 B

 

RODA 

-  realiza afundo 

- passa por pino (extensão 

completa) 

- termina na posição lateral em 

equilíbrio 

PINO DE 
BRAÇOS 

- realiza afundo 

-  coloca o corpo na vertical, 

com os segmentos alinhados 

 

Ponte 

Mantém MI e MS em extensão; 

Mantém bacia elevada em 

relação ao solo. 

 

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 
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GINÁSTICA DE APARELHOS

OBJECTIVOS  
 Realizar os elementos gímnicos propostos. 

ORGANIZAÇÃO DA TURMA 

 Circuito com 3 estações com elementos gímnicos do nível I 

e E em cada estação. 

 3 Grupos de ≈ 4 alunos por estação. 

 Os alunos que conseguirem realizar os elementos do nível 

I são solicitados a realizar os elementos do nível E.  

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 

 Os alunos trocam ao sinal do professor. 

 O aluno que realiza o elemento gímnico ajuda o 

companheiro que o realizar a seguir. 
 Apenas permanecem no colchão o executante e o 

ajudante. 

 Cada grupo deve permanecer perto do seu colchão. 

MATERIAL  Colchões de queda, reuther, mini-trampolim, trave (banco 

sueco). 
 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

SITUAÇÃO A 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

Minicircuitos para o nível I e E: 

Estação 1: 
 Salto em extensão; 

 Salto engrupado; 

 ½ Pirueta; 

 Salto encarpado; 

Estação 2: 

 Marcha à frente e atrás; 

 ½ Volta; 

 Saída; 

 Avião; 

Estação 3: 
 Eixo no plinto (com plinto na longitudinal); 

 Salto entre mãos (com plinto na longitudinal). 
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GINÁSTICA DE APARELHOS 
SITUAÇÃO A 

Nível Introdutório Nível Elementar 

 Mini 
trampolim 

Trave Reuther Mini trampolim Trave Reuther 

Nº NOME 

NÍVEL 
SALTO 

ENGRUPADO 
MARCH

A 
½ 

VOLTA 

EIXO NO 
PLINTO 

(longitudi

nal  

PIRUET
A 

CARPA SAÍDA AVIÃO 
SALTO ENTRE MÃOS 

(plinto na 

longitudinal) 

OBSERVAÇÕES 

D P 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            

 CRITÉRIOS INDICADORES 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 

 

Salto 
engrupado 

- Realiza um fecho dos 

membros inferiores em 

relação ao tronco; 

- Seguido de abertura 

rápida; 

Marcha 
- Mantém o Equilíbrio; 

- Mantém olhar em frente; 

½ Volta 
- Balanço de uma perna; 

- Mantém o equilíbrio; 

Eixo no plinto 

- Primeiro voo longo para 

apoio das mãos na 

extremidade distal; 

- Bacia e pernas acima da 

linha dos ombros (no 

momento de apoio das 

mãos); 

Pirueta 
- Mantém o controlo e 

equilíbrio do salto; 

Carpa 

- Realiza o fecho das 

pernas (em extensão) 

relativamente ao tronco; 

- Seguido de abertura 

rápida; 

Saída 
- Com recepção ao solo 

em equilíbrio 

Avião - Mantém o equilíbrio;  

Salto entre 

mãos 
(longitudinal) 

- Primeiro voo longo para 

apoio das mãos na 

extremidade distal; 

- Transpõe o aparelho 

com os joelhos junto ao 

peito 

 

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 
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Atletismo 

 

Para esta matéria considerou-se adequado avaliar uma disciplina de salto e 

uma de lançamento. Assim, a opção recai nas modalidades de salto em 

comprimento e lançamento do peso por serem as de mais fácil realização e pelo 

padrão de movimento ser semelhante ao triplo salto e de certa forma ao 

lançamento do dardo. 

  Na avaliação do lançamento do peso decidimos que no nível introdutório 

seria importante observar os aspetos fundamentais na fase de preparação e 

arremesso, pois consideramos essenciais para a execução do lançamento. Para o 

nível elementar consideramos importante avaliar outros indicadores da fase de 

arremesso com um maior nível de dificuldade. 

 No salto em comprimento é realizada apenas uma estação onde será 

avaliada a fase de corrida de balanço, impulsão e a fase de voo do movimento. Para 

o nível introdutório avaliamos os dois primeiros critérios pela importância dos 

seus indicadores na execução inicial do salto. No nível elementar avalia-se a fase de 

voo por se considerar um critério com mais exigência técnica e também 

preponderante para o movimento. 
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LANÇAMENTO DO PESO 

OBJECTIVOS/CRITÉRIOS  Realizar a técnica de lançamento do peso nas situações 

propostas. 

ORGANIZAÇÃO DA TURMA 
 Os grupos são organizados pelo professor consoante a 

situação. 

 Os grupos trocam quando o professor ordenar. 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 

 Os alunos só vão buscar os pesos após todos terem 

lançado. 

 Enquanto os alunos lançam, os restantes encontram-se 

atrás deles. 

MATERIAL  Pesos 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

SITUAÇÃO A   

 

 

 

 

SITUAÇÃO B 

 
 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

▪ O aluno lança o peso de 2 kg/3 kg, de lado e sem balanço. 

Situação B: 

▪ O aluno lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas e sem balanço, num círculo de lançamentos. 
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 ATLETISMO 
Lançamento do Peso 

 

SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

NÍVEL INTRODUTÓRIO NÍVEL ELEMENTAR 

Nº NOME 
NÍVEL 

PREPARAÇÃO ARREMESSO ARREMESSO  OBSERVAÇÕES 
D P 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        

 Critérios Indicadores 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 

PREPARAÇÃO 

- apoia o peso na base 

dos dedos. 

- coloca o peso junto 

ao pescoço (orelha). 

ARREMESSO 

- empurra o engenho 

para a frente e para 

cima. 

- mantém o cotovelo 

afastado em relação ao 
tronco. 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 B
 

ARREMESSO 

- roda e avança a 

bacia. 

- realiza a extensão 

total das pernas e do 

braço de lançamento. 

 

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 
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SALTO EM COMPRIMENTO 

OBJECTIVOS/CRITÉRIOS  Realizar a técnica de salto em comprimento nas situações 

propostas. 

ORGANIZAÇÃO DA 

TURMA 

 Os grupos são organizados pelo professor consoante a 

situação. 
 Os grupos trocam quando o professor ordenar. 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 

 Os alunos não podem invadir a pista, excepto se estiverem a 

realizar o exercício. 

 Após a realização do exercício os alunos devem voltar à fila 

pelo lado direito. 

MATERIAL  Pinos 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

SITUAÇÃO A 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

▪ O aluno, efetuando primeiramente corrida de balanço, faz a chamada e salta, realizando a receção 

na caixa de areia. 
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ATLETISMO 

Salto em Comprimento 

SITUAÇÃO A 

NÍVEL INTRODUTÓRIO NÍVEL ELEMENTAR 

Nº NOME 
NÍVEL CORRIDA DE 

BALANÇO 
IMPULSÃO FASE DE VOO OBSERVAÇOES 

D P 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        

 

 Critérios Indicadores 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 

CORRIDA DE 

BALANÇO 

- corre de forma 

fluida. 

IMPULSÃO 
- eleva a perna de 

impulsão. 

FASE DE VOO 

- aproxima a perna 

de impulsão da perna 
livre na fase 

descendente do voo. 

 

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 
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Desportos de Raquetas 

 

 Para esta matéria o desporto avaliado será o badminton, por dois motivos: 

primeiro porque a escola não tem condições espaciais para outro tipo de matéria 

de raquetas; segundo, pelos conhecimentos dos alunos nesta modalidade.  

 Os exercícios selecionados consistem em situações de 1x1, permitindo 

observar gestos técnicos do jogo. Dado que o objetivo do jogo passa por não deixar 

cair o volante no chão, optámos por avaliar os aspetos técnicos (batimentos) em 

detrimento dos aspetos táticos (movimentação). 

 No nível Introdutório optámos por introduzir um exercício cooperativo, 

onde o seu principal objetivo será apenas que o volante esteja no ar o maior tempo 

possível. 

  No nível Elementar decidimos colocar um exercício que envolve competição 

entre os alunos (jogo), com o objetivo de utilizar todos os gestos técnicos do jogo.   
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 BADMINTON 

OBJECTIVOS/CRITÉRIOS 
 Realizar as ações técnico-táticas fundamentais: clear, lob, 

serviço, drive, remate e realiza uma correta colocação no 
campo e colocação do volante no campo adversário. 

ORGANIZAÇÃO DA 

TURMA 
 Os grupos são organizados pelo professor consoante a 

situação. 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 
 Os grupos trocam quando o professor ordenar. 

 O tempo de jogo é determinado pelo professor. 

MATERIAL  Redes, raquetes e volantes 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

SITUAÇÃO A  / B  

 

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

▪ Numa situação de 1x1, com rede e em campo reduzido, um dos alunos realiza serviço curto/longo 

e, posto isto, em cooperação executam as técnicas de lob e clear. 

Situação B: 

▪ Numa situação de 1x1, com rede e em campo reduzido, um dos alunos realiza serviço curto/longo 

e, posto isto, em cooperação executam, sempre que possível, as técnicas de amorti, drive e remate. 
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BADMINTON 

SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

NÍVEL INTRODUTÓRIO NÍVEL ELEMENTAR 

Nº NOME 
NÍVEL 

SERVIÇO CLEAR LOB AMORTI DRIVE REMATE OBSERVAÇÕES 
D P 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           

 

 Critérios Indicadores 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 

SERVIÇO 

- adianta o pé 

heterolateral à mão da 

raqueta. 

- bater o volante abaixo 

da cintura.  

CLEAR - bate o volante por 

cima da cabeça e à 
frente do corpo. 

LOB 

- bate o volante abaixo 
da cintura. 
- afunda com o pé 

homolateral à mão da 
raquete. 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 B
 

AMORTI 

- coloca o volante junto 

à rede. 

 

DRIVE 

- executa o batimento à 

frente do corpo. 
- coloca a cabeça da 
raquete paralela à rede. 

- imprime ao volante 
uma trajectória tensa. 

 

REMATE 

- arma o braço. 

- bate o volante acima 
da cabeça e à frente do 

corpo. 
- imprime ao volante 
uma trajectória 

descendente e rápida. 

 

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 
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Patinagem 

 

A patinagem é uma matéria que desde o 1º ciclo deve ser estimulada pela 

sua relação com os deslocamentos e equilíbrios da criança. Nesta matéria 

encontram-se competências representativas das ações motoras fundamentais, cujo 

domínio permite à criança desta idade estruturar a sua disponibilidade de 

adaptação aos principais tipos de atividade física.  

Para o nível Introdutório, decidimos recorrer a habilidades básicas como o 

deslizar e a marcha. Na nossa opinião, estas são habilidades fundamentais pois 

terão de ser base de equilíbrio de habilidades seguintes.    

Para o nível Elementar, definimos como essencial que o aluno faça a meia 

volta, curva com os pés paralelos e o quatro avaliando a relação do equilíbrio com 

o espaço. 
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OBJECTIVOS/CRITÉRIOS  Realizar os elementos propostos. 

ORGANIZAÇÃO DA 

TURMA  Os grupos são organizados pelo professor consoante a situação. 

REGRAS DE 

GESTÃO/SEGURANÇA 
  Para colocar e retirar os patins, os alunos devem estar sentados. 

 Os grupos trocam quando o professor ordenar. 

MATERIAL  Patins, pinos e cordas 

 

ILUSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

 

SITUAÇÃO A   

 

SITUAÇÃO B  

 

DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO: 

Situação A: 

▪ Em circuito, o aluno:  

- Arranque, deslize em frente e nas diversas direções, travagem em T, curva com pernas em paralelo e 

travar. 

Situação B: 

▪ Em percurso, o aluno: 
- Arranque, patina com apoios alternados, ½ volta, deslize para trás cruzando as pernas à retaguarda, 

curva com cruzamento de pernas e carrinho. 
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 CRITÉRIOS INDICADORES 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 A
 

MARCHA 

- efectua variações de ritmo. 

- mantém a amplitude da passada 

adequada. 

DESLIZE A 
FRENTE E 

ATRAS 

- impulsiona alternadamente um e 

outro apoio, com os pés paralelos, 

à largura dos ombros. 

- mantém o tronco ligeiramente 

inclinado para a frente.  

- coloca os patins ligeiramente 

afastados, com as pontas viradas 

uma para a outra. 

- afasta e une os calcanhares de 

modo a que os patins descrevam 

um círculo. 

S
IT

U
A
Ç
Ã
O

 B
 

 
CURVA COM 

OS PÉS 
PARALELOS 

 

- mantém os pés paralelos. 

- transfere o peso do corpo para a 

perna do lado onde se vai virar. 

- inclina ligeiramente o tronco para 

o lado da curva. 

“QUATRO” 

- flecte o membro inferior livre com 

o joelho orientado para a frente. 

- mantém o membro inferior 

portador em extensão.  

- mantém o equilíbrio. 

½ VOLTA 

-Movimento de travagem com 

tacões ou continua a andar de 

costas; 

-Mantém o equilíbrio; 

 

CODIFICAÇÃO 

x Não executa 

v Executa 

 

 PATINAGEM 

SITUAÇÃO A SITUAÇÃO B 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Nº NOME 
NÍVEL 

MARCHA 
DESLIZE 

A FRENTE E ATRAS  

CURVA COM 
OS PÉS 

PARALELOS 

“QUATRO” 

½ 
 

VOLTA 

Carrinho 

OBSERVAÇÕES 

D P 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
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Avaliação da Aptidão Física  
 

BATERIA DE TESTES FITNESSGRAM 

 

 Aptidão Aeróbia 

 Composição Corporal 

 Aptidão Muscular (Força, Resistência e Flexibilidade) 
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Fitnessgram 

O FitnessGram é uma bateria de testes, que avalia a aptidão física dos alunos nas 

componentes de aptidão aeróbia, composição corporal e aptidão muscular (força, 

resistência e flexibilidade). Neste protocolo recorrer-se-á à utilização dos testes 

recomendados por esta bateria, e que a seguir se descrevem. 

 

Aptidão Aeróbia 

 Vaivém 

O objetivo do teste é a determinação indireta do VO2máx. É um teste do tipo 

progressivo, máximo, indireto e coletivo. 

Tarefa: Consiste em corrida contínua, percorrer máxima distância possível, 

efetuando percursos de 20 metros, numa direção e na oposta. 

A velocidade é crescente, imposta por sinais sonoros, provenientes de um 

gravador, onde se encontra um CD gravado com o protocolo do teste.  

A chegada dos alunos (com um dos pés sobre a linha), a uma das extremidades do 

percurso, deverá coincidir com o sinal sonoro.  

O intervalo entre sinais sonoros diminui a cada minuto que passa, terminando o 

teste com a desistência ou incapacidade do aluno, em manter o ritmo imposto (duas 

faltas). 

Organização: dois grupos de alunos, onde uns realizam o teste e outros contam o 

número de percursos. 

 

Composição Corporal 

Índice de Massa Corporal 

“O índice de massa corporal (IMC) estabelece uma relação entre a estatura e o peso, 

relação essa que indica se o peso da pessoa está ou não adequado à estatura.” 

(Fitnessgram, Manual de aplicação de testes) 
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Embora este teste não nos dê a percentagem de massa gorda, permite-nos saber se 

o aluno tem excesso de peso ou défice. O IMC depende ainda da idade do aluno. Este será 

calculado pela balança da escola. 

Mediremos a altura e peso dos alunos com este aparelho, que também nos 

permitirá ter conhecimento do peso ósseo e das percentagens de água corporal, massa 

gorda e massa muscular. 

 

Aptidão Muscular (Força, Resistência e Flexibilidade) 

Abdominais 

Este teste avalia a força e a resistência abdominal e tem como objectivo completar 

o maior número possível de abdominais até ao máximo de 75, a uma cadência específica 

( uma execução em cada 3 segundos ) correspondente a um  sinal sonoro. 

Tarefa: Em grupos de dois, um dos alunos assume a posição de decúbito dorsal, 

joelhos fletidos, pés apoiados no chão, braços estendidos e paralelos ao tronco com as 

palmas das mãos viradas para baixo e apoiadas no colchão, dedos estendidos e a cabeça 

em contacto com uma folha de papel sobre o colchão. O outro aluno (observador) coloca 

a faixa de medida por baixo dos joelhos e à frente dos dedos médios (limite de referência 

para a realização dos abdominais). O aluno observador coloca-se ao lado do executante 

de modo a poder segurar na faixa de medida, observando possíveis erros de execução e 

contabilizar as execuções. (Figura 1). 

As execuções incorretas não devem ser contabilizadas, terminando o teste à 

segunda falta. 

 

 

 

 

 Figura 1 - Teste de força e resistência abdominal (teste dos abdominais) 
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Extensão do Tronco 

Neste teste avalia-se a força e a flexibilidade do tronco e tem como objetivo elevar 

a parte superior do corpo 30 cm a partir do chão e manter essa posição até se efetuar a 

medição. 

Tarefa: O aluno deitado em decúbito ventral, com os pés em extensão e as mãos 

debaixo das coxas. Deve elevar o seu tronco do solo, de forma lenta e controlada, 

mantendo o olhar para baixo, focando um ponto no colchão na direção do seu nariz. Ao 

atingir uma elevação máxima (Figura 2), deve mantê-la até se efetuar a medição entre o 

queixo do executante e o solo. Devem ser permitidas duas tentativas sendo registado o 

melhor resultado.  

 

Figura 2 - Teste de força e flexibilidade do tronco (teste de extensão do tronco) 

 

 

Extensões de Braços 

Completar o maior número possível de extensões de braços, com uma determinada 

cadência, é o objetivo deste teste, que avalia a força e resistência da região superior do 

tronco. 

Tarefa: O aluno deitado em decúbito ventral, coloca as mãos por debaixo dos 

ombros, dedos estendidos, membros inferiores em extensão, ligeiramente afastados e 

apoiando-se nas pontas dos pés. De seguida deve flectir os membros superiores até que 

os cotovelos formem um ângulo de 90º e os braços fiquem paralelos ao solo (Figura 3).  

Este movimento deve ser repetido o maior número de vezes possível, mas sempre 

na cadência correta (uma flexão/extensão cada 3 segundos). O teste deve ser 

interrompido à segunda execução incorreta. 
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Figura 3 - Teste de força e resistência da região superior do corpo (teste de extensões de braços) 

 

 

Senta e Alcança 

O objetivo do teste é medir a Flexibilidade dos músculos posteriores da coxa, 

através de uma flexão do tronco à frente. 

Tarefa: O aluno (descalço) senta-se junto à caixa com uma das pernas 

completamente estendida, ficando a planta do pé em contacto com a extremidade da 

caixa.  

Os braços deverão estar estendidos para a frente e colocados por cima da fita 

métrica. Com as mãos viradas para baixo e uma sobre a outra, o aluno flete o corpo à 

frente quatro vezes, sendo que na última 

deve manter essa posição pelo menos 1 

segundo (Figura 4).  

Depois de medir um dos lados, o 

aluno troca a posição das pernas e reinicia 

o teste para o lado oposto. Regista-se o 

número de centímetros em cada um dos 

lados, com um máximo de 30 cm. 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Teste de flexibilidade (teste senta e alcança) 
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Flexibilidade de Ombros 

Este teste avalia a flexibilidade da região superior do corpo 

e tem por objetivo tocar as pontas dos dedos de ambas as mãos 

por trás das costas.  

Tarefa: A turma divide-se em grupos de dois, um dos 

alunos avalia a capacidade do colega alcançar o meio das costas 

com uma das mãos por cima do ombro e a outra por trás das 

costas, tentando que os dedos se toquem (Figura 5).   

 

 

                         

 

 

 

 

Figura 5 - Teste de flexibilidade de ombros 
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Tabela de Avaliação 

Nº Nome 

Id
a

d
e
 

(a
n

o
s
) 

A
lt

u
ra

 

(c
m

) 

P
e
s
o

 (
k

g
) 

IMC 
(%) 

MG 

(%) 

 

H2O 

(%) 

 

M 

Musc 

(%) 

M Óssea 

(%) 

Cal 

(Kcal) 

Aptidão 

Aeróbia 

(vaivém 
20m) 

Força Flexibilidade 

S
u

p
e
r

io
r 

M
é
d

i

a
 

Extensão Tronco (cm) 

Ombro Senta e Alcança 

Direito Esquerdo Direita (cm) Esquerda (cm) 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

Observações:  
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Avaliação dos Conhecimentos 
 

Em relação à área do conhecimento opta-se por realizar um questionário com 

o objetivo de conhecer a forma como os alunos encaram as aulas de Educação 

Física, quais os seus hábitos alimentares e algumas questões relacionadas com a 

prática de atividade física. 

A partir deste questionário o professor reúne informação sobre as 

motivações dos alunos e sobre a melhor forma de intervir junto destes no que diz 

respeito à criação de hábitos de vida saudáveis e da promoção da prática de 

atividade física. 

Na página seguinte apresenta-se o questionário para os alunos: 
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QUESTIONÁRIO AO ALUNO 

Nome: 

Turma: Nº: Data de nascimento: 

Localidade: Nacionalidade: 

 

Vamos fazer-te algumas perguntas sobre as aulas de Educação Física, os teus 

hábitos de alimentação e sobre a prática de atividade física. Estas perguntas vão ajudar-

nos a conhecer-te melhor e para que te conheças melhor também! Sê sincero. Em caso 

de dúvida consulta o teu professor. 

 

Tema 1 – Disciplina de Educação Física  

1- Gostas das aulas de Educação Física? Justifica. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2- O que é que mais gostas nestas aulas? E o que menos gostas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3- Achas que as aulas de Educação Física são importantes para a tua saúde? Justifica. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4- Quais são as tuas matérias/modalidades preferidas? E quais são as que menos 

gostas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5- Já participaste no Desporto Escolar? Se sim, em que anos de escolaridade e que 

modalidades? 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6- Gostarias de integrar, este ano, o Desporto Escolar? Se sim em qual? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Tema 2 – Hábitos de Vida 

1- Consideras que tens um estilo de vida saudável? Justifica.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2- O que comes na escola no que toca às seguintes refeições? 

Pequeno-Almoço: ____________________________________________________ 

Almoço: ___________________________________________________________ 

Lanche: ____________________________________________________________ 

3- O que comes em casa no que toca às seguintes refeições? 

Pequeno-Almoço: ____________________________________________________ 

Almoço: ___________________________________________________________ 

Lanche: ____________________________________________________________ 

Jantar: _____________________________________________________________ 

4- Quantas refeições completas fazes por dia? 

___________________________________________________________________ 

5- Comes fruta e sopa diariamente? No caso da fruta que quantidade? 

___________________________________________________________________ 

6- Bebes água diariamente? Quantos copos? 

___________________________________________________________________ 
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7- Costumas ir almoçar/jantar a restaurantes? Quantas vezes por semana? 

___________________________________________________________________ 

8- Quais são os teus restaurantes favoritos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9- Pensa num dia normal/comum. A que horas te deitas e a que horas acordas nesse 

dia?  

___________________________________________________________________ 

10- Tomas banho depois das aulas de Educação Física? 

___________________________________________________________________ 

11- Fumas? Com que frequência (número de cigarros diários/semanais)?  

___________________________________________________________________ 

 

Tema 3 – Atividade Física  

1- Gostas de praticar desporto? Justifica.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2- Praticas desporto fora da escola? Quantas vezes por semana? Caso não pratiques, 

diz o porquê de não praticares. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3- Costumas realizar atividades físicas (jogar futebol, realizar caminhadas, correr, 

entre outras coisas) com a tua família ou amigos durante a semana ou mesmo ao 

fim-de-semana? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4- Quantas horas por dia passas: 

A ver televisão: __________ 

A jogar consola: __________ 

Ou no computador/internet: _________ 

 

5. Sabes a diferença entre Desporto e Educação Física? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela tua colaboração! 

 

 

 

 

 

Obrigado pela tua colaboração! 
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Conclusão 
Este documento funciona como um instrumento de avaliação diagnóstica, 

que visa essencialmente determinar o nível em que os alunos se encontram nas 

diferentes matérias que serão alvo de abordagem ao longo do ano lectivo, tendo 

em conta os objetivos definidos pelo grupo disciplinar de Educação Física e 

consignados nos PNEF.  

Assim, e como a etapa de avaliação inicial apresenta limitações temporais, 

este documento foi elaborado a pensar na simplicidade da sua aplicação. Por isso 

mesmo, foi criado a pensar na sua utilização por qualquer professor, em qualquer 

ciclo de ensino, com o intuito de recolher informação sobre os alunos, uma vez que 

assenta em exercícios-critério e formas jogadas, com diferentes graus de 

complexidade e que permitem enquadrar os alunos num dos três níveis de 

especificação das matérias. 

Para proceder à sua aplicação definimos critérios de avaliação, válidos e 

exequíveis e que consideram o cumprimento de componentes críticas 

representativas das aprendizagens nas diferentes matérias.  

Assim, elaborou-se um sistema de recolha de informações úteis para o 

planeamento, a condução e a avaliação de um eficaz processo de ensino e 

aprendizagem, não esquecendo que é um instrumento flexível, que pode ser sujeito 

a reformulações de acordo com a vontade dos professores. 
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