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1. Introdução 

O Plano Anual de Turma (PAT) é um documento orientador de caráter pedagógico, 

referente às atividades e competências a desenvolver ao longo do ano letivo com 

determinada turma, no sentido de atingir o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem. Este deve ter por referência o Programa Nacional de Educação Física 

(PNEF), as decisões tomadas pelo departamento de Educação Física (DEF), expressas 

no Projeto Curricular de Educação Física (PCEF) e as informações recolhidas durante a 

etapa de avaliação inicial (AI).  

Portanto, como nos indica os autores Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho (2001), o PAT 

mostra-se o documento mais relevante, uma vez que orienta todo o trabalho pedagógico 

a realizar com a turma. Este espelha as principais características e particularidades da 

turma, expressa os níveis de diagnóstico e prognósticos de todos os alunos, bem como 

os objetivos a atingir, as principais estratégias a utilizar para encarar todo o ano letivo e 

ainda as matérias prioritárias. 

Deste modo, o presente PAT é elaborado tendo em conta as características e 

particularidades do 7º3ª e os recursos temporais, espaciais e temporais disponíveis na 

escola. Inicialmente será abordada uma caraterização da turma com o intuito de 

conhecer as preferências dos alunos, assim como as matérias que tem mais dificuldades 

e facilidades. De seguida é mencionado os recursos, tanto espaciais, temporais como 

matérias da escola sendo especificado a valência de cada espaço e o roulement que é 

utilizado na gestão de instalações. Posteriormente será abordado um capítulo referente 

ao planeamento anual onde será tido em conta as decisões curriculares contidas no 

PCEF para as três áreas de extensão curricular de Educação Física, os resultados da 

avaliação inicial, as decisões de planeamento alusivas à organização das etapas e das 

unidades de ensino, às matérias prioritárias, às estruturas das aulas bem como o plano 

anual de atividades organizado pelo departamento de Educação Física. São 

apresentados ainda os objetivos gerais e específicos para esta três áreas da extensão 

curricular sendo expressado quais as estratégias e estilos de ensino a adotar para atingir 

esses mesmos objetivos. Por último, é mencionado o sistema avaliativo que será 

aplicado nas suas três vertentes, avaliação inicial, formativa e sumativa.  
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2. Caraterização da turma 

2.1 Constituição da turma 

A turma 7ª3ª é constituída por 23 alunos, onde 9 são rapazes e 14 são raparigas, com 

idades compreendidas entre os 11 anos e 15 anos (idade: 12.89 ± 1.1). Podemos então 

verificar que se trata de uma turma heterogénea no que diz respeito à faixa etária. 

Inicialmente a turma não era tão pequena mas com as transferências de alunos para 

outras turmas e/ou escolas, acabou por ficar reduzida. Podemos também verificar que a 

maioria dos alunos é do género feminino.  

No que diz respeito à formação da turma, esta também é heterogénea pois todos os 

alunos vieram de turmas diferentes ou foram transferidos de outra escola (cf. Tabela 1). 

Tabela 1 - Constituição da Turma 

Nº Nome Turma Anterior 

1 Andreia Moreira 6º7 

4 Bruna Silva 7º2 

5 Calvin Andrade 7º2 

8 Diogo Cazumbo 6º2 

9 Edson Filipe 6º2 

10 Emanuelle Pinheiro 6º7 

12 Guirvania Agostinho 6º1 

13 Helena Rodrigues 6º2 

14 Idivânia Melo 6º7 

15 Irina Santos 6º1 

16 Joana Ribeiro 6º5 

17 Joana Correia 6º5 

19 Maria Daniela Carvalho 7º2 

20 Miguel Nunes 7º2 

21 Pedro Baptista 7º F (Arco Iris) 

22 Rita B. Gonçalves 6º5 

23 Ruben Costa 6º6 

24 Ruben Catarrinho 7º2 

25 Rui Maria   

26 Sandra Pedro 6º3 

28 Vladislav Bulgakov 7º A (Arco Iris) 

29  Cesarina Prudêncio 7º F (Arco Íris) 

30 Lúcia Nair Prudêncio 7º F (Arco Íris) 
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Como alunos repetentes temos a Bruna Silva, o Calvin Andrade, a Maria Daniela 

Carvalho, o Miguel Nunes, o Pedro Baptista, o Ruben Catarrinho, o Rui Maria, o Vladislav 

Bulgakov, a Lúcia Prudêncio e a Cesarina Prudêncio. O Pedro Baptista, Vladislav 

Bulgakov, a Lúcia Prudêncio e a Cesarina Prudêncio são os únicos alunos que foram 

transferidos da escola Arco-íris, sendo estes também repetentes. Os restantes alunos 

derivam de diversas turmas do 6º ano da Escola Básica 2, 3 Gaspar Correia.  

Os alunos identificados como NEE, ou seja, com necessidades educativas especiais são 

o Calvin, a Guirvânia, o Ruben Catarrinho, o Rui Maria e a Cesarina. De seguida será 

apresentado, de acordo com a avaliação elaborada pelo departamento de Educação 

Especial, as necessidades e as características de cada um destes alunos. 

O Calvin tem dificuldades em dirigir e concentrar a sua atenção, não participando 

espontaneamente nas atividades propostas e apresenta-se muito inibido quando é 

solicitado. Apresenta muita dificuldade de memorização, mas a sua maior dificuldade 

prende-se com a sua capacidade de raciocínio e calculo. Demonstra diversas 

dificuldades referentes ao domínio das línguas, assim como revele dificuldades no 

pensamento sequencial e abstrato. Por fim, o facto de o aluno ser pouco participativo e 

empenhado nas tarefas propostas, faz com que o aluno apresente um ritmo de trabalho 

inferior do desejado para a sua idade, necessitando quase sempre de ser chamado à 

atenção para realizar e/ou concluir as atividades propostas. 

A aluna Guirvânia, apresenta um diagnóstico com um défice cognitivo, atraso do 

desenvolvimento da linguagem (ADL) com perturbação articulatória fonológica. Esta 

encontra-se a usufruir das seguintes medidas educativas, através de um programa 

educativo individual (PEI): apoio pedagógico personalizado, adequações no processo de 

matrícula – matrícula fora da área de residência, adequações no processo de avaliação, 

currículo específico individual e tecnologias de apoio. A aluna demonstra resistência ao 

trabalho quando revela lacunas sobre o mesmo. Relativamente às atitudes e ao 

cumprimento de regras, a aluna carateriza-se por ter uma postura e uma atitude um 

pouco perturbadora em sala, principalmente quando responde inoportunamente a 

provocações. 

O aluno Ruben Catarrinho revela uma deficiência grave nas funções da atenção, da 

perceção (apresentando uma perceção visual em espelho) e funções mentais da 

linguagem (ao nível sintático, semântico e fonológico). Ao nível das funções 

psicomotoras, o Ruben apresenta lentidão na execução de movimentos, tendo, por isso, 
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uma deficiência moderada. Nas funções emocionais e nas funções do cálculo, o aluno 

revela deficiência ligeira. Assim como a Guirvânia, o Ruben está abrangido de um 

programa educativo individual (PEI). 

O Rui Maria é um aluno de etnia cigana que apresenta bastante desinteresse e 

desmotivação pelas aprendizagens escolares, por não conseguir acompanhar os 

conteúdos nas diferentes disciplinas. Revela fraca capacidade de concentração, 

distraindo-se facilmente procurando ser o centro de atenções. Este aluno revela um 

diagnóstico de défice cognitivo, deficiência grave na manutenção da atenção e ligeira nas 

funções intelectuais. Usufrui de um programa educativo individual (PEI) com as seguintes 

medidas educativas: apoio pedagógico personalizado, adequações no processo de 

matrícula - matrícula fora da área de residência, adequações no processo de avaliação, 

currículo específico individual e tecnologias de apoio. 

A aluna Cesarina também usufrui de um programa educativo individual (PEI) mas como 

foi transferida para esta turma apenas nos finais de novembro, não possuiu informações 

mais específicas sobre a aluna. 

2.2 Caraterização individual dos alunos 

No início do ano letivo foi realizado um questionário, com oito perguntas, a cada aluno 

com o objetivo de os conhecer melhor, no que diz respeito aos seus gostos escolares e 

desportivos. De seguida são apresentados os dados recolhidos. 

A disciplina que os alunos referem como a sua preferida é a disciplina de Educação 

Física. Em segundo lugar segue a disciplina de Tecnologias de Informação e 

Comunicação. Já as disciplinas que os alunos apresentam como as que menos gostam 

são a Matemática e o Inglês. 

Relativamente às alergias e doenças, nenhum aluno mencionou algum tipo de cuidado 

especial a ter em conta para as aulas de E.F. 

A maioria dos alunos gosta das aulas de E.F., como podemos observar pelo Gráfico 1, 

onde 86% da turma refere que gosta da prática das aulas de E.F. Os 9% dos alunos que 

não gostam de E.F. corresponde apenas a dois alunos, à Bruna e ao Rui. Apenas o 

Vladislav Bulgakov diz que gostas “Mais ou Menos” de E.F. 
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Gráfico 1 - Prática das aulas de EF 

 

A Bruna é uma aluna agarrada ao “Não consigo” e com muito pouca motivação para a 

prática desportiva. Após várias conversas com a aluna, esta tem vindo gradualmente a 

participar de forma mais interventiva nas aulas por sua livre e espontânea vontade. Estas 

atitudes terão de ser incentivadas e apreciadas por mim para que a aluna sinta motivada 

a participar mais e também para que ela compreenda que está no caminho certo para a 

aprendizagem e desenvolvimento do seu conhecimento desportivo. 

O Rui Maria é um aluno de etnia cigana que se recusa a realizar as aulas mesmo após 

várias conversas da diretora de turma com o seu encarregado de educação.  

O Pedro, apesar de referir que gosta das aulas de E.F., este não manifesta qualquer 

interesse em participar nas aulas. Desde do início que a diretora de turma alertou sobre a 

situação deste aluno que carece de atenção, que sofre de baixa autoestima e que tem 

bastantes dificuldades na interação social. Este encontra-se a ser acompanhado por uma 

psicóloga de forma a colmatar estas dificuldades. Seria pertinente que o Pedro 

frequentasse as aulas de E. F. para que o pudesse ajudar e promover a sua integração 

na turma porém o aluno manifesta um enorme receio em participar com os seus colegas. 

O facto da maioria dos alunos gostar das aulas de E.F. (cf. Gráfico 1) 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 (cf. Gráfico 2). Estes dados foram 

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

86% 

9% 
5% 

Gostas das aulas de EF? 

Sim

Não

Mais ou Menos



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

 

10 
 

benefícios da prática, tanto das aulas de E.F. como da atividade física, como podemos 

verificar no capítulo dos Resultados da Avaliação Inicial, referente aos Conhecimentos. 

Gráfico 2 - Importância da disciplina de EF 

 

No que diz respeito às modalidades preferidas dos alunos, podemos verificar na Tabela 2 

que as modalidades desportivas coletivas são as preferidas, nomeadamente o futebol, o 

voleibol e o basquetebol, nesta ordem. 

Tabela 2 - Modalidades Preferidas 

Nº Nome Modalidade preferida 

1 Andreia Moreira Voleibol 

4 Bruna Silva Voleibol 

5 Calvin Andrade Basquetebol 

8 Diogo Cazumbo Futebol 

9 Edson Filipe Basquetebol 

10 Emanuelle Pinheiro Voleibol 

12 Guirvania Agostinho Futebol, Karaté, Judo e Atletismo 

13 Helena Rodrigues Voleibol 

14 Idivânia Melo Voleibol 

15 Irina Santos Futebol 

16 Joana Ribeiro Patinagem 

17 Joana Correia Badmínton 

19 
Maria Daniela 
Carvalho Basquetebol 

0% 0% 

5% 

65% 

30% 

Importância da disciplina de EF 

Nenhuma importância

Pouca importância
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20 Miguel Nunes Futebol e Kickboxing 

21 Pedro Baptista Futebol 

22 Rita B. Gonçalves Ginástica 

23 Ruben Costa Futebol 

24 Ruben Catarrinho Ciclismo 

25 Rui Maria   

26 Sandra Pedro Futebol 

28 Vladislav Futebol 

 

Apesar da maioria dos alunos gostar de E.F. e de reconhecer a importância da sua 

prática, apenas 4 alunos praticam uma modalidade fora da escola (cf. Tabela 3) sendo 

este um valor muito baixo. Podemos então concluir que a maioria dos alunos desta turma 

possui uma vida sedentária. É necessário ter em conta o facto que quando este 

questionário foi aplicado, o Desporto Escolar ainda não estava em vigor.  

Tabela 3 - Modalidades Praticadas pelos alunos 

Modalidades Praticadas pelos alunos 

Guirvânia Agostinho Futebol  

Joana Correia Natação - Fundo de Moscavide 

Miguel Nunes Kickboxing (Chelas) e Futebol 11 

(Catujalense) 

Ruben Costa Kickboxing (Sacavém) 

 

Para um melhor conhecimento das habilidades desportivas que os alunos experienciaram 

nos anos anteriores, foi averiguado quais as matérias em que estes têm mais facilidades 

(cf. Gráfico 3) e dificuldades (cf. Gráfico 4) com o intuito de poder tirar partido dessa 

informação. É importante referenciar que estes dados têm por base a autoavaliação dos 

próprios alunos e poderá não corresponder à realidade. 
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Gráfico 3 - Matérias com mais facilidades 

 

 

Assim como as modalidades preferidas dos alunos foram as modalidades 

desportivas coletivas, o mesmo acontece com as matérias que estes identificam 

com mais facilidades, existindo apenas a exceção do badmínton. 

Gráfico 4 - Matérias com mais dificuldades 

 

Após a análise dos gráficos, é possível verificar que o voleibol tanto aparece como uma 

matéria onde os alunos mencionam possuir algumas facilidades como dificuldades. No 
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entanto e na sua generalidade, as matérias onde os alunos referem sentir mais 

dificuldades são matérias de caráter alternativo, ou seja, são as matérias onde os alunos 

tiveram menos contacto com a modalidade, nomeadamente o Râguebi e o Judo (luta). 

São apresentadas ainda as matérias de atletismo e ginástica acrobática como matérias 

com mais dificuldades. 

Para finalizar, foi ainda averiguado a classificação final dos alunos referente ao ano letivo 

anterior na disciplina. A maioria dos alunos terminou o 3º Período com positiva e com a 

classificação de nível 4, o que é bastante positivo. Apenas a Bruna Silva acabou o ano 

com negativa pois não comparecia com regularidade às aulas de E.F. 

Classificação Final do Ano Letivo Anterior 

Classificação 2 1 

Classificação 3 4 

Classificação 4 11 

Classificação 5 2 

Obs.: Os alunos em falta, não recordavam da sua nota. 

Tabela 4 - Classificação Final do Ano Letivo Anterior 

3. Recursos disponíveis 

3.1 Recursos temporais 

Relativamente às aulas do 7º3ª, estas são lecionados duas vezes por semana 

correspondendo um bloco de 45 minutos à segunda-feira das 12:05h às 12:50h e um 

bloco de 90 minutos à sexta-feira das 12:05h às 13:35h. Esta distribuição cumpre assim 

um princípio dos programas nacionais referente à distribuição de aulas não ser em dias 

consecutivos. 

Através da Tabela 4 podemos visualizar o número de aulas que irão ser lecionadas em 

cada período e a sua totalidade. As aulas de 90 minutos, nesta contabilização, são 

consideradas como uma unidade. 

Tabela 5 - Recursos Temporais 

Períodos 1º Período 2º Período 3º Período 

T
o

ta
l 

Duração 5 de setembro a 16 

de dezembro  

5 de janeiro a 

20 de março  

7 de abril a 12 de 

junho  

Nº total de aulas 

previstas 
25 20 18 63 
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3.2 Recursos espaciais e materiais 

No que diz respeito aos recursos espaciais, as instalações disponíveis na Escola E. B. 2, 

3 Gaspar Correia para a lecionação das aulas da disciplina de Educação Física descritas 

no Projeto Curricular dividem-se em três espaços, o Pavilhão que se subdivide em duas 

partes, o G1 e o G2 e por fim, o espaço exterior denominado por G3. Em caso de chuva, 

a turma que se encontra no exterior irá para o Pavilhão que passa a ser dividido em três 

partes. 

Segundo a Tabela 5, podemos verificar o número de aulas que a turma irá frequentar em 

cada espaço, em cada período e na sua totalidade.  

Tabela 6 - Recursos Espaciais 

Períodos 1º Período 2º Período 3º Período 

T
o

ta
l 

Nº total de aulas 

previstas 

26 21 18 

Aulas 

por 

espaço 

G1 8 8 7 23 

G2 8 7 4 19 

Ext. 9 5 7 21 

 

3.2.1 Valência das instalações 

A construção do planeamento anual terá em conta a polivalência de cada espaço, isto é, 

quais as matérias que podem ser trabalhadas em cada uma das instalações, como tal 

serão apresentadas de seguida a valência de cada espaço (cf. Tabela 6). 

Tabela 7 - Valência das Instalações 

Espaço Polivalência 

G1 JDC (jogo reduzido), Ginástica, Atletismo (Salto em Altura, Salto em 

Comprimento), Badmínton, Patinagem, Condição/Aptidão Física, Luta, 

Danças Sociais, Aeróbica. 

G2 JDC, Atletismo, Badmínton, Patinagem, Condição/Aptidão Física, 

Danças Sociais, Aeróbica, Orientação. 

Exterior JDC, Atletismo (exceto Salto em Altura e Salto em Comprimento), 

Condição/Aptidão Física, Orientação. 
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3.2.2 Plano de rotações de espaços – Roulement 

O “roulement” estipulado no Projeto Curricular refere que cada turma permanece na 

mesma rotação durante 2 semanas consecutivas, existindo assim três rotações 

predefinidas que irão repetir-se ao longo do ano letivo garantindo a passagem por todos 

os espaços. Estas rotações são designadas por A, B e C e para a turma 7º3ª 

caracterizam-se segundo a tabela seguinte. 

Tabela 8 - Roulement do 7º3ª 

Roulement do 7º3ª 

Aulas 45’ (Segunda-feira) 90’ (Sexta-feira) 

A Pavilhão G2 Exterior 

B Exterior Pavilhão G1 

C Pavilhão G1 Pavilhão G2 

 

 

4. Planeamento anual 

4.1 Decisões curriculares 

As decisões curriculares apresentadas neste documento tiveram em conta as orientações 

designadas no PCEF elaborado pelo departamento de Educação Física da Escola do 

agrupamento onde a escola E. B. 2,3 Gaspar Correia se insere, que porventura se 

baseiam de acordo com as referências vinculadas pelos Programas Nacionais de 

Educação Física (PNEF). Estas promovem o desenvolvimento eclético e multilateral dos 

alunos nas três áreas de extensão curricular, mais precisamente nas atividades físicas e 

desportivas, na aptidão física e nos conhecimentos. 

 

4.1.1 Atividades físicas desportivas – matérias 

As matérias a abordar na disciplina de Educação Física no 7º ano, no presente ano letivo, 

estão definidas no PCEF e no Plano Plurianual. O Departamento de Educação Física 

pressupõe que sejam lecionadas as matérias nucleares definidas nos PNEF e ainda que 

cada professor selecione as matérias alternativas que pretende abordar com a sua turma. 

Portanto, as matérias a serem abordadas serão as seguintes: 
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Matérias Nucleares: 

Atividades Físicas e Desportivas: 

 Jogos Desportivos Coletivos (JDC): Futebol, Basquetebol, Voleibol e Andebol; 

 Ginástica: Ginástica de Solo, Ginástica de Aparelhos; 

 Atletismo: Corrida de velocidade, Corrida de Estafetas, Lançamento do Peso, 

Salto em Comprimento e Salto em Altura; 

 Patinagem;  

 Raquetas: Badmínton; 

Atividades Rítmicas Expressivas: 

 Dança: Merengue (Line dance) e Regadinho. 

Matérias Alternativas: 

Atividades Físicas e Desportivas: 

 Desportos de Combate: Luta; 

Atividades de Exploração da Natureza: 

 Orientação; 

As matérias nucleares definidas foram na sua maioria abordadas na avaliação inicial 

exceto a matéria de dança e as submatérias do atletismo, corrida de velocidade e de 

estafetas e o salto em altura, pois não se encontravam no protocolo de avaliação inicial. 

No entanto estas matérias serão abordadas nas etapas seguintes pois são essências e 

cruciais para o desenvolvimento global dos alunos. 

De forma a garantir o ecletismo nas matérias lecionadas, irei abordar as matérias de 

orientação e luta como matérias alternativas. Como estas matérias não possuíram uma 

avaliação inicial, irei abordar primariamente as competências base de cada uma das 

matérias. 

Relativamente à matéria de luta, penso que esta seja uma matéria importante pois 

promove não só o contacto físico como também interação dos alunos entre si, 

favorecendo a aproximação dos elementos da turma. Penso também que o facto de esta 

modalidade se reger pelo princípio de não magoar o parceiro e cooperar com o colega, 

poderá fazer com que os alunos percebam quais os seus limites e desenvolvam formas 
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de superação das diferentes dificuldades que poderão surgir, melhorando o 

relacionamento e a cooperação entre os alunos. A abordagem a esta matéria passará 

essencialmente por jogos lúdicos promovendo a competitividade, trabalhando ao mesmo 

tempo a componente da força e a noção de equilíbrio/desequilíbrio. 

No que diz respeito à orientação, esta matéria será abordada com o objetivo de 

desenvolver nos alunos, competências transversais a outras disciplina como a Geografia 

e Ciências da Natureza, como a capacidade de interpretar mapas e documentos. Nesta 

matéria o trabalho a desenvolver será caraterizado por exercícios lúdicos que promovam 

a socialização e a cooperação entre os alunos bem como lhes permita adquirir respeito e 

o contacto com a natureza. 

4.1.2 Aptidão física 

Nesta área, o trabalho a realizar deve-se basear em torno da periodização do treino e 

elevação das capacidades motoras que constituirá como uma componente da atividade 

formativa em todas as aulas, isto é, deverá promover o desenvolvimento dessas 

capacidades, nomeadamente da resistência, da força e da flexibilidade, garantindo assim 

que os alunos demonstrem níveis de aptidão física dentro da zona saudável (ZSAF) de 

acordo com a sua idade e sexo, tendo por base a tabela de referência da bateria de 

testes do Fitnessgram e as normas definidas para o sucesso pelo Departamento de 

Educação Física no PCEF, para este ano de escolaridade. As preocupações 

metodológicas referentes ao desenvolvimento destas capacidades motoras deverão 

seguir os mesmos princípios pedagógicos dos restantes domínios, mais precisamente, a 

inclusividade e a diferenciação dos processos de treino de acordo com as possibilidades 

e limitações de cada um. 

 

4.1.3 Conhecimentos 

Esta área visa que os alunos, segundo o PCEF, compreenda a dimensão cultural da 

atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, que reconheça a diversidade e a 

variedade das atividades físicas, os contextos e os objetivos com que se realizam e que 

distinguem desporto de Educação Física. Neste documento estão estabelecidos os 

conteúdos programáticos referentes a cada ano letivo e para o 7º ano de escolaridade, os 

alunos têm de relacionar a aptidão física e saúde, identificar os fatores associados a um 

estilo de vida saudável através do desenvolvimento das capacidades motoras, da 
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composição corporal e da alimentação. Esta área será avaliada através de testes escritos 

individuais, registo de questionamentos ou trabalhos de grupo. 

4.2 Resultados da avaliação inicial 

O planeamento do ano letivo baseia-se nos diagnósticos e prognósticos realizados 

através da análise dos resultados da avaliação inicial que decorreu ao longo da 1ª etapa. 

Nesta etapa foi aplicado o protocolo de avaliação inicial (PAI) onde estavam designadas 

as situações a observar assim como os seus critérios de êxitos através de indicadores 

para cada matéria, em cada área de extensão curricular. 



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

 

 
19 

4.2.1 Diagnóstico e Prognóstico 

4.2.1.1 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 9 - Resultados das Atividades Físicas Desportivas 
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Para o diagnóstico utilizei uma diferenciação entre aqueles que demonstravam todas as 

competências de um dado nível e aqueles que apenas demonstravam parte delas, como 

é designado no PCEF. Portanto, considerei que cada aluno poderia situar-se, em relação 

a cada matéria, num dos seguintes níveis: Não atinge o Nível de Introdução (NI); Atinge 

Parte do Nível I (PI); Nível de Introdução (I); Atinge Parte do Nível E (PE); Nível 

Elementar (E); Atinge Parte do Nível A (PA); e, Nível Avançado (A). Por fim, tive em 

causa que, para ter o nível completo, o aluno deveria demonstrar todas as competências 

desse mesmo nível, sendo que seria considerado em parte desse nível se cumprisse 

metade das mesmas. 

Relativamente ao prognóstico, a designação para a diferenciação dos níveis de cada 

aluno adotada foi igual ao diagnóstico. Em caso de dúvida relativamente ao desempenho 

do aluno a diagnosticar, considerei que o aluno não cumpria o critério de êxito. Como os 

alunos apresentam poucas regras e rotinas de trabalho e tendo em conta o diagnóstico 

identificado, maioritariamente optei por prognosticar que cada aluno deverá atingir, no 

final do ano letivo, apenas parte desse nível. Por exemplo, se o aluno for diagnosticado 

com Nível Introdutório o seu prognóstico será Parte Elementar. No entanto, existem 

algumas exceções onde tive em conta prestações em outras matérias, projetando um 

prognóstico de nível inteiro, como por exemplo, se o aluno for diagnosticado com Nível 

Introdutório o seu prognóstico será Elementar. 

Na tabela anterior (cf. Tabela 9) são apresentados os níveis diagnosticados e 

prognosticados para cada aluno, nas matérias definidas no PAI, como também é 

referenciado 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.  

O aluno Rui Maria nunca realizou uma única aula de Educação física, para tal não 

possuiu quaisquer dados sobre o seu desempenho. As alunas Nair e Cesarina apenas 

foram transferidas para a turma depois da 1ª etapa. Será importante ressalvar que o 

Pedro apenas atingirá os níveis prognosticados caso participe nas aulas. 
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4.2.1.2 Aptidão física 

Tabela 10 - 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 
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A área da aptidão física foi avaliada no decorrer da 1ª etapa e a sua avaliação 

correspondeu à 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. 

Relativamente ao prognóstico nesta área, é projetado que todos os alunos consigam 

estar na ZSAF no maior número de testes possível, superando as suas dificuldades, 

tendo uma maior incidência nos testes de resistência aeróbia e na força superior. 
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4.2.1.3 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.  

Com isto, será pertinente desenvolver um trabalho sistemático no decorrer do ano letivo, 

sobre as temáticas relacionadas com os estilos de vida saudável. Estes conteúdos 

devem ser abordados e avaliados nos testes escritos no final de cada período.  

 

4.3 Decisões de planeamento 

4.3.1 Critérios de planificação 

Como já foi referenciado enumeras vezes ao longo deste documento, a elaboração do 

mesmo tem como base as linhas orientadoras do PCEF e do Plano Plurianual da escola, 

em consonância com os Programas nacionais de Educação Física (PNEF). Portantoo, o 

planeamento e a calendarização das diversas matérias assentam nos seguintes critérios: 
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o Modelo por Etapas; 

o Calendário letivo e respetivas interrupções; 

o Resultados da avaliação inicial (diagnóstico e prognóstico); 

o Rotação dos espaços ("Roulement"); 

o Matérias prioritárias e restantes matérias; 

o Lecionação de todas as matérias em todas as etapas; 

o Polivalência de cada um dos espaços; 

o Aulas politemáticas; 

o Plano Anual de Atividades: Atividade interna da escola – de acordo com a 

atividade, dar mais enfoque às matérias na unidade de ensino mais próxima; 

o Preferências dos alunos; 

o Trabalho de condição física (ao longo do ano letivo); 

o Elaboração de planos de aula alternativos, precavendo das condições climatéricas 

e possíveis alterações do espaço de aula (do espaço exterior para metade do 

espaço G2); 

 

4.3.1.1 Organização das etapas e unidades de ensino 

Segundo o PCEF e o Plano Plurianual, em conformidade com o modelo de referência 

designado no PNEF, o modelo de planeamento e organização do ensino adotado será o 

modelo por etapas, como foi referenciado no ponto anterior. Este modelo consiste em 

designar cada etapa como um período de tempo onde se procura alcançar determinados 

objetivos. Por sua vez, cada etapa é constituída por três a cinco unidades de ensino (UE) 

constituídas por um conjunto de aulas muito semelhantes, com os mesmos conteúdos 

e/ou com a mesma função didática. Portanto, respeitando as orientações teóricas deste 

modelo e em conjunto com as decisões estabelecidas pelo departamento de Educação 

Física da Escola Básica 2,3 Gaspar Correia, as etapas e as unidades de ensino de 

formação estipuladas para a turma do 7º3ª são: 

 1ª Etapa – Avaliação inicial: 15 de setembro a 24 de outubro; 

 2ª Etapa – Recuperação e Aprendizagem: 27 de outubro a 16 de dezembro; 

o 1ª UE - 27 de outubro – 07de novembro; 

o 2ª UE – 10 de novembro – 21 de novembro; 
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o 3ª UE - 24 de novembro – 15 de dezembro; 

 3ª Etapa – Aprendizagem e Desenvolvimento: 05 de janeiro a 20 de março; 

o 1ª UE – 5 de janeiro – 16 de janeiro; 

o 2ª UE – 19 de janeiro – 30 de janeiro; 

o 3ª UE – 2 de fevereiro – 13 de fevereiro; 

o 4ª UE – 20 de fevereiro – 2 de março; 

o 5ª UE – 6 de março – 20 de março; 

 4ª Etapa – Revisão/Consolidação: 10 de abril a 12 de junho. 

o 1ª UE – 10 de abril – 24 de abril; 

o 2ª UE – 27 de abril – 8 de maio; 

o 3ª UE – 11 de maio – 22 de maio; 

o 4ª UE – 25 de maio – 12 de junho; 

Para além dos objetivos subjacentes a cada etapa, a distribuição e organização das 

mesmas teve em conta a estruturação do calendário letivo, razão pela qual optei pela 

definição de 4 etapas correspondendo o término de cada etapa com o final de cada 

período letivo. No final de cada etapa, será realizada uma unidade de ensino com o 

propósito de avaliar e recuperar aprendizagens nas matérias onde os alunos 

apresentaram maiores dificuldades. 

No que diz respeito à 1ª etapa referente à avaliação inicial, esta já decorre e os 

resultados já se encontram apresentados neste documento, assim como no balanço da 

mesma. 

A 2ª etapa denominada por Aprendizagem e Desenvolvimento será constituída por três 

unidades de ensino. Esta etapa destina-se à recuperação e aperfeiçoamento de 

determinadas competências que deveriam estar adquiridas nas várias matérias 

identificadas como prioritárias na avaliação inicial e à aquisição de aprendizagens de 

novas competências nessas mesmas matérias, isto porque a turma encontra-se em 
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algumas matérias abaixo do nível considerável como sucesso, de acordo com o 

departamento de educação física. Esta etapa será terminada no final do 1º período. 

Já a 3ª Etapa intitulada por Aprendizagem e desenvolvimento, será mais extensa e será 

constituída por cinco unidades de ensino. Esta etapa será desenvolvida ao longo do 2º 

período e terá como principal objetivo promover a aprendizagem e o desenvolvimento 

das competências, tanto das matérias abordadas anteriormente como das matérias 

alternativas que serão introduzidas.  

Por último, a 4ª etapa denominada por Revisão/Consolidação será constituída por quatro 

unidades de ensino e será aplicada no 3º período. Esta terá como objetivo o 

desenvolvimento e a consolidação das aprendizagens abordadas ao longo do ano letivo e 

terminará com a avaliação sumativa final. 

Tanto na 3ª como na 4ª etapa existem unidades de ensino que não respeitam a divisão 

de acordo com o roulement utilizado devido às interrupções letivas, para tal foi necessário 

um ajuste não pondo em causa os objetivos e as funções didáticas pré-definidas. 

As informações mais específicas acerca de cada uma das etapas e as suas respetivas 

unidades de ensino, tal como a formação de grupo, as estratégias utilizadas, os objetivos 

operacionais e outras informações de carácter mais peculiar, estarão contempladas nos 

planos de etapa e nos planos de unidade de ensino. 

De seguida é apresentado uma tabela referente à distribuição e organização das etapas, 

unidades de ensino e respetivas aulas e matérias a abordar ao longo do ano letivo. 
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Períodos 1º Período 2º Período 3º Período Ano 

Etapas 
1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 

T
o

ta
l 

Avaliação 
inicial Recuperação e Aprendizagem Aprendizagem e Desenvolvimento Recuperação/Consolidação 

Unidades de 
Ensino 

1ª  1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 4ª  5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

(15 set – 
24 out) 

(27 out – 07 
nov) 

(10 nov – 
21 nov)  

(24 nov – 15 
dez) 

(05 jan - 
16 jan) 

(19 jan - 30 
jan) 

(2 fev - 13 
fev) 

(20 fev - 2 
mar) 

(6 mar - 20 
mar 

(10 abr - 24 
abr) 

(27 abr - 8 
mai) 

(11 mai - 22 
mai) 

(25 mai - 12 
jun) 

Nº Aulas 12 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 6 63 

Espaço 

G1 4 0 2 2 2 2 0 3 1 2 2 0 3 23 

G2 4 2 0 2 0 2 2 0 3 0 1 2 1 19 

Exterior 4 2 2 1 2 0 2 1 0 3 0 2 2 21 

M
a

té
ri

a
s
 

Matérias 
do 

Protocolo 
da 

Avaliação 
Inicial 

Futebol, 
Andebol, 

Basquetebol 

Voleibol, 
Badmínton, 
Ginástica 
de Solo e 

de 
aparelhos 

Futebol, 
Basquetebol, 
Ginástica de 

Solo e de 
Aparelhos, 

Lançamento 
do Peso, 
Salto em 

Comprimento, 
Patinagem 

Futebol, 
Ginástica 
de Solo e 

Aparelhos, 
Salto em 
Altura, 

Corrida de 
Velocidade 

Basquetebol, 
Voleibol, 

Badmínton, 
Luta 

Futebol, 
Andebol, 

Basquetebol, 
Corrida de 

Velocidade, 
Corrida de 
Estafetas, 
Corrida de 
Barreiras 

Futebol, 
Ginástica 
de Solo e 

de 
Aparelhos, 
Salto em 
Altura, 
Corrida 

em 
Estafetas, 

Dança 

Andebol, 
Basquetebol, 

Voleibol, 
Badmínton, 
Orientação, 
Patinagem 

Futebol, 
Ginástica 
de Solo e 
Aparelhos, 
Salto em 
Altura, 

Corrida de 
Velocidade, 
Corrida de 
Estafetas 

Luta, 
Orientação 

e 
Patinagem 

Futebol, 
Andebol, 

Basquetebol, 
Voleibol, 

Badmínton, 
Corrida de 
velocidade, 
Corrida de 
Estafetas, 
Corrida de 
Barreiras 

Basquetebol, 
Voleibol, 

Badmínton, 
Ginástica de 

Solo e de 
Aparelhos, 

Dança 

1
7
 M

a
té

ria
s
 

Atividades do 
DEF 

Corta-
Mato 

  

25 nov   

  

  

  

    

  

    

  

  

Compal 
Air  

  

15 e 16 dez           

Megas 
(atletismo) 

  

29 jan         

Ginástica     17 mar      

Tribola     19 e 20 mar     

Torneio 
de 

Atletistmo 
    18 mar     

Pentatlo           4 jun 

Maratona 
de 

voleibol 
          5 jun 

Tabela 11 - Calendarização do Ano Letivo 2014/2015 
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Podemos verificar então que serão realizadas 12 unidades de ensino ao longo do ano 

letivo. As unidades de ensino seguirão o roulement estabelecido, o que me permitirá criar 

um conjunto de aulas com objetivos e uma estrutura organizativa idêntica. Cada unidade 

de ensino terá em média quatro aulas com objetivos de mais do que uma matéria por 

aula. Algumas unidades de ensino terão mais que quatro aulas pois foi tido em conta as 

atividades agendadas no plano plurianual da escola, as interrupções letivas e os feriados. 

De seguida é apresentado, em forma de tabela, a distribuição e organização das 

unidades de ensino em cada etapa no decorrer do ano letivo, sendo referenciado quais 

as matérias que irão ser abordadas e em que espaço será lecionadas. 
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 Calendarização da 1ª Etapa – avaliação Inicial 

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 12 - Calendarização da 1ª Etapa – Avaliação Inicial 
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Calendarização da 2ª Etapa – Recuperação e Aprendizagem 

Unidades de Ensino 1ª EU 2ª EU 3ª EU 

Data 27/out 31/out 03/nov 07/nov 10/nov 14/nov 17/nov 21/nov 24/nov 28/nov 01/dez 05/dez 08/dez 12/dez 15/dez 

Aula 19 20 e 21 22 23 e 24 25 26 e 27 28 29 e 30 31 32 e 33 34 35 e 36   37 e 38 39 

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

Futebol                         

Feriado 

  

C
o
m

p
a
l 
A

ir
 (

B
a
s
q
u

e
te

b
o
l 
3

x
3
) Andebol                           

Basquetebol                           

Voleibol                           

Badmínton                           

Ginástica de solo                           

Ginástica de aparelhos                           

Patinagem                           

Lançamento do Peso                           

Salto em Comprimento                           

Aptidão Física                       Fitnessgram Fitnessgram 

Conhecimentos                         Teste 

Tabela 13 - Calendarização da 2ª Etapa - Recuperação e Aprendizagem 
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Calendarização da 3ª Etapa – Aprendizagem e Desenvolvimento 

Unidades de Ensino 1ª U.E. 2ª U.E. 3ª U.E. 4ª U.E. 5ª U. E. 

Data 5/jan 9/jan 12/jan 16/jan 19/jan 23/jan 26/jan 30/jan 2/fev 6/fev 9/fev 13/fev 20/fev 23/fev 27/fev 2/mar 6/mar 9/mar 13/mar 16/mar 20/mar 

Aula 
40 

41 e 
42 43 

44 e 
45 46 

47 e 
48 49 

50 e 
51 52 

53 e 
54 55 

56 e 
57 

58 e 
59 60 

61 e 
62 63 64 e 65 66 67 e 68 69 70 e 71 

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

Futebol                                         

Tr
ib

o
la

 

Andebol                                         

Basquetebol                                         

Voleibol                                         

Badmínton                                         

Ginástica de solo                                         

Ginástica de 
aparelhos                                         

Patinagem                                         

Salto em Altura                                         

Corrida  de 
Velocidade (40m)                         

  
              

Corrida de Estafetas                                         

Corrida de Barreiras                                         

Orientação                                         

Luta                                         

Dança                                         

Aptidão Física 
                        

  
      

Fitnes
sgram 

 Fitnes
sgram     

Conhecimentos                                     Teste   

Tabela 14 - Calendarização da 3ª Etapa – Aprendizagem e Desenvolvimento 
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Calendarização da 4ª Etapa - Revisão/Consolidação  

Unidades de Ensino 1ª U.E. 2ª U.E. 3ª U.E. 4ª U.E. 

Data 10/abr 13/abr 17/abr 20/abr 24/abr 27/abr 1/mai 4/mai 8/mai 11/mai 15/mai 18/mai 22/mai 25/mai 29/mai 1/jun 05/jun 8/jun 12/jun 

Aula 
70 e 71 72 

73 e 
74 75 76 e 77 78 

Fe
ri

ad
o

 

79 
80 e 
81 82 

83 e 
84 85 

86 e 
87 88 

89 e 
90 91 

92 e 
93 94 

95 e 
96 

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

Futebol                                     

Andebol                                     

Basquetebol                                     

Voleibol                                     

Badmínton                                     

Ginástica de solo                                     

Ginástica de aparelhos                                     

Patinagem                                     

Salto em Altura                                     

Corrida  de Velocidade 
(40m)                         

  
          

Corrida de Estafetas                                     

Corrida de Barreiras                                     

Orientação                                     

Luta                                     

Dança                                     

Aptidão Física 
                        

  
  

Fitne
ssgra

m       

Conhecimentos                       Teste             

Tabela 15 - Calendarização da 4ª Etapa - Revisão/Consolidação
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4.3.1.2 Matérias prioritárias e não prioritárias 

As matérias prioritárias definidas para a turma do 7º3ª são Futebol, o Voleibol, a 

Ginástica de Solo e de Aparelhos, o Salto do Comprimento, o Lançamento do Peso e a 

Patinagem. O critério utilizado para a seleção das matérias foi a distância do nível geral 

da turma em relação nível desejado como sucesso para o 7º ano pelo departamento de 

Educação Física. Para realçar essas prioridades, na tabela referente aos resultados das 

Atividades Físicas e Desportivas na avaliação inicial (Cf. Tabela 9), foi enunciado também 

a distância entre o sucesso desejado com que os alunos teriam terminado o 6º ano de 

escolaridade. 

No que diz respeito ao futebol, cerca de 75% dos alunos encontram-se fora do nível 

estipulado como sucesso, segundo as orientações do PCEF. Portanto será necessário 

implementar um trabalho que se focalize na aprendizagem dos gestos técnicos base, 

nomeadamente o passe e receção de bola mas principalmente na condução de bola nos 

grupos Não Introdutório e Parte Introdutório. Para o nível Parte Elementar e Elementar, 

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. Esta é a matéria onde os alunos se encontram 

mais distantes do sucesso também pelo facto de ser a matéria em que é exigido um 

elevado nível de desempenho comparativamente com as restantes matérias. 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. 

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

sucesso estipulados pelo departamento de Educação Física como sucesso para o 7º ano. 

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

baixo, tanto no grupo Não Introdutório com no grupo Parte Introdutório, pois ambos 

necessitam da aprendizagem e do aperfeiçoamento dos mesmos. Relativamente aos 

alunos Introdutório e Parte Elementar, 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). 

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

estipulados pelo departamento de EF como sucesso para este ano escolar. Muitos dos 

alunos revelam muitas lacunas ao nível da flexibilidade o que dificulta na aprendizagem 
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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 Não Introdutório e Parte Introdutório. Para os grupos 

Parte Elementar e Elementar terei de desenvolver um trabalho mais avançado e 

elaborado de forma que a sua aprendizagem seja positiva e desafiante. 

A matéria de ginástica de aparelhos, apesar de no balanço da avaliação inicial não ter 

sido identificada como matéria prioritária, verifiquei que esta necessita ser classificada 

como tal pois a maioria dos alunos encontra-se muito distante do nível considerado como 

sucesso. Isto porque após ter sido abordada novamente conclui que é preciso realizar um 

trabalho que enfoque principalmente os exercícios no aparelho de minitrampolim. 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 

Não Introdutório e Parte Introdutório. Já nos grupos de nível Introdutório e Parte 

Elementar, será 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. Será importante também conjugar exercícios que combinem 

estas duas matérias de forma a tornar as atividades propostas mais interessantes e 

desafiantes para os alunos. 

Relativamente às submatérias do atletismo, o lançamento do peso e o salto em 

comprimento, estas foram identificadas como prioritárias pois foram as matérias onde os 

erros posturais nos gestos técnicos mais influenciaram negativamente no desempenho 

dos alunos, levando a um grande distanciamento do nível desejado para o sucesso. No 

entanto, esperasse que após o final da 2ª etapa, os erros posturais sejam corrigidos e 

que os alunos atingem o sucesso. 

Por último, na patinagem observei que 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. Os alunos manifestam gostar bastante desta matéria mas ao 

mesmo tempo apresentam algumas dificuldades. O principal objetivo passa por conseguir 

que os alunos diagnosticados com nível Não Introdutório 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. Na aula 
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destinada à avaliação inicial desta matéria foram identificados vários alunos que não 

conseguiam calçar os patins sozinhos, relevando falta de autonomia e necessitando meu 

apoio constante. 

Ao nível da aptidão física, onde se verificou valores mais distantes fora da ZSAF foram 

nos testes de aptidão aeróbia, de força superior e na flexibilidade do tronco. Portanto 

considero prioritário o desenvolvimento do domínio destas aptidões. 

4.3.1.3 Estruturas das aulas 

A estrutura que irei adotar para a maioria das aulas de Educação Física será constituída 

por três partes, a parte inicial onde será dada uma instrução inicial e aplicado um 

aquecimento, a parte principal com exercícios direcionados diretamente para os objetivos 

definidos para a aula, e por fim, uma parte final onde será aplicado um retorno à calma e 

será realizado um balanço final sobre a aula em questão. 

Relativamente à parte inicial e devido às características da turma, irei procurar sempre 

efetuar uma instrução inicial breve e precisa pois caso seja transmitida muita informação 

neste período, esta não é retida porque os alunos vêm com muita agitação para a aula. A 

principal preocupação nesta parte inicial da aula passa apenas pelo registo de presenças 

e na referenciação das matérias que irão ser abordadas na aula e os objetivos referentes 

a cada tarefa, serão apenas mencionados na parte principal.  

Ainda na parte inicial, o aquecimento deverá ser específico, preferencialmente em 

exercícios massificados, tendo em conta as matérias a abordar no entanto o ritmo de 

execução das tarefas propostas deverão ser definidas por mim, pois os alunos não 

apresentam autonomia nem hábitos de trabalho para tal. O aquecimento também poderá 

ser destinado para trabalhar elementos da condição física, como por exemplo, a 

resistência aeróbica. É importante ressalvar que existirá diferenças pertinentes entre os 

aquecimentos das aulas de 45 minutos e das de 90 minutos, isto é, nas aulas de 45 

minutos os aquecimentos terão um carácter mais direto, massificado com grande 

intensidade enquanto nas aulas de 90 minutos, tentarei promover jogos lúdicos que 

também irão desenvolver e promover as competências a abordar na aula em questão 

(exemplo: jogo dos passes numa aula de andebol). Tendo em conta o número elevado de 

comportamentos fora da tarefa dos alunos desta turma, é de grande importância que as 

tarefas propostas tenham previamente em conta a sua localização no espaço. Sempre 

que possível, será nesta parte da aula que será incentivado o trabalho a pares de forma a 
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incentivar a interação entre os alunos e promoção entre géneros. Esta é uma estratégia 

que poderá ser alterada sempre que seja necessário. 

A parte principal deverá ser composta por situações de exercícios de uma até três 

matérias. Ter mais que três matérias irá trazer poucos benefícios para os alunos, no que 

diz respeito às aprendizagens e tornará muito difícil o controlo da turma como também o 

acompanhamento das tarefas. Tendo em conta as características da turma, a instrução 

referida nesta parte da aula deverá ser também breve e concisa, pois é neste período 

que os alunos mais realizam comportamentos fora da tarefa. Após esta breve instrução, 

deverá ser realizada a distribuição dos grupos pelos exercícios e posteriormente devo 

reforçar grupo a grupo, as componentes mais pertinentes, diminuindo assim o número de 

comportamentos fora da tarefa e aumentando a quantidade de informação retida. No 

entanto, caso os erros manifestados pela turma sejam os mesmos, devo realizar uma 

paragem para a turma e devo realçar o que deve ser corrigido. Esta mesma paragem 

deverá acontecer quando pretendo reforçar certos desempenhos dos alunos para 

promover a motivação dos mesmos.  

Um outro aspeto relevante a ter em conta na parte principal da aula, são os números de 

exercícios aplicados em cada aula. É importante garantir que o tempo de espera em cada 

exercício seja mínimo de forma a diminuir as oportunidades dos alunos realizarem 

comportamentos fora da tarefa. Para que estas sejam motivantes para os alunos, será 

necessário ter em conta também a duração que cada aluno passa em cada estação. 

Portanto, é necessário que haja um equilíbrio entre o número de tarefas propostas e o 

tempo de execução das mesmas. A estratégia de utilizar estações caraterizadas por 

minicircuitos será uma boa opção a adotar nas aulas pois colmata as dificuldades acima 

apresentadas, e como tal, esta deverá ser aplicada sempre que possível. 

Para as aulas de 90 minutos, a parte principal da aula será dividida por um período de 

condição física especifica, ou seja esta parte da aula será dividida em duas partes. Este 

procedimento permite que não haja uma queda constante na aula, relativamente à 

motivação e ao desempenho dos alunos, pois serão elaborados exercícios de cariz 

diferente promovendo assim um maior empenho e concentração dos alunos. 

Por fim, a parte final da aula será destinada a um retorno à calma, constituído por 

basicamente alongamentos e de seguida será feito um balanço final sobre a aula dando 

foque aos objetivos e gestos técnicos abordados. Será neste período que irei salientar e 

elogiar os alunos com melhor desempenho, com melhores comportamentos ou 
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simplesmente pela boa pontualidade que o aluno tem demonstrado. É importante finalizar 

a aula com um espirito positivo de forma a motivar os alunos para os alunos seguintes. 

  

4.3.1.4 Plano anual de atividades 

O Plano anual de atividades tem em conta a atividade interna da escola, sendo que ao 

longo do decorrer do ano letivo serão realizadas várias atividades promovendo a 

participação dos alunos. Nesses dias estarei presente nessas mesmas atividades, 

contando com responsabilidades referentes ao planeamento, à organização, à condução 

e à avaliação dos mesmos, tendo em conta as orientações definidas pelo departamento 

de Educação Física da escola. Na seguinte tabela são apresentadas as atividades 

planeadas para o ano letivo 2014/2015. 

Plano Anual de Atividades 

25 de novembro Corta Mato 

15 e 16 de dezembro Campeonato Basquetebol 3x3 

29 de janeiro Torneio Megas 

17 de Março Ginástica 

18 de Março Torneio Atletismo 
19 e 20 de Março Tribola 

A definir Festival Gímnico da Portela 
4 de Junho Pentatlo 
5 de Junho Maratona Voleibol 

Tabela 16 - Plano Anual de Atividades 

5. Objetivos  

Antes de definir quais os objetivos gerais e específicos a atingir na disciplina de 

Educação Física de acordo com as linhas orientadoras do PNEF e do PCEF, será 

pertinente referir que para um ambiente propicio à aprendizagem é necessário que 

existam algumas regras e hábitos de trabalho, isto é referentes à forma de estar numa 

aula. Para tal são definidos os seguintes objetivos que estarão presentes no decorrer do 

ano letivo, tendo uma maior incidência na fase inicial: 

 Saber entrar num espaço de aula de forma organizada, sem correr ou 

gritar e encaminhando-se para o local de reunião definido; 

 Saber estar na aula, dirigindo-se ao professor e colegas de forma 

educada, prestando atenção e escutando quando o professor fala; 

 Conhecer e cumprir as regras de higiene básicas; 
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 Saber sair da sala de aula de forma serena e disciplinada, respeitando os 

colegas, professores, funcionários e material; 

 

5.1 Gerais 

No que diz respeito aos objetivos gerais da disciplina de Educação Física, estes 

encontram-se definidos nos PNEF para o 3º ciclo. Assim nos objetivos comuns a todas as 

áreas, os alunos deverão: 

 Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 

grupo: 

o Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, 

quer no papel de parceiros quer no de adversários; 

o Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 

próprio, bem como as opções do (s) outro (s) e as dificuldades reveladas 

por eles; 

o Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com 

oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento 

e satisfação própria e do(s) outro(s); 

o Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, 

escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente 

relacional, na atividade da turma; 

 Apresentar iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 

individual e do grupo, considerando também as que são apresentadas pelos 

companheiros com interesse e objetividade; 

 Assumir compromissos e responsabilidades de organização e preparação das 

atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as tarefas 

inerentes; 

 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando 

os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, etc; 
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 Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura Física, 

compreendendo as atividades físicas e as condições da sua prática e 

aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos praticantes e da 

comunidade em geral; 

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, 

particularmente, de Resistência Geral de Longa e Média Durações; da Força 

Resistente; da Força Rápida; da Velocidade de Reação Simples e Complexa, de 

Execução, de Deslocamento e de Resistência; das Destrezas Geral e Específica; 

 Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da Condição 

Física de uma forma autónoma no seu quotidiano; 

 Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das 

atividades físicas e aplicar regras de higiene e de segurança. 

 

5.2 Específicos das áreas e matérias 

A determinação das competências e dos objetivos específicos a atingir em todas as 

matérias, para cada um dos alunos teve como base inicial os dados recolhidos e já 

apresentados na etapa da avaliação inicial. Portanto, os objetivos para cada matéria 

serão apresentados tendo em conta o nível diagnosticado e o seu prognóstico para os 

alunos, assim como a etapa de formação prevista para a sua aprendizagem, 

desenvolvimento e consolidação garantindo-se deste modo a diferenciação e inclusão do 

ensino. É necessário referir que os objetivos determinados têm em conta as linhas 

orientadoras do PCEF e o protocolo de avaliação inicial, em conformidade com os PNEF. 

 

É importante ressalvar que os objetivos enunciados não estão, na sua totalidade, de 

acordo com os objetivos definidos no PCEF, isto porque os programas são documentos 

de caráter reguladores, que visam orientar e não condicionar a ação do professor, 

portanto sempre que necessário, para potenciarmos o processo de ensino-aprendizagem 

será necessário a nossa intervenção. Posto isto e tendo em conta as características da 

minha turma, achei pertinente e fulcral realizar algumas adaptações e ajustes nos 

objetivos específicos de cada matéria, tentando sempre que estes fossem o mais 

realistas possíveis como também motivantes para os alunos. 
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5.2.1 Atividades físicas desportivas 

De modo a facilitar a interpretação dos objetivos, optei por não diferenciar os alunos que 

foram identificados como partes de nível, isto é, os alunos cujo prognóstico corresponde 

a parte introdutório não serão distinguidos daqueles que foram prognosticados com nível 

introdutório. No entanto, existirá uma diferenciação nas aulas, dado que uns irão 

trabalhar apenas parte das competências definidas para esse nível enquanto outros irão 

trabalhar todas. 
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5.2.1.1 Jogos Desportivos Coletivos 

5.2.1.1.1 Futebol 

Futebol 

Competências 
Transversais a 
todos os níveis 

 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe dirigem e 

aceitando as opções e falhas dos seus colegas. 

 Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais e trata com igual 

cordialidade e respeito os companheiros e os adversários, evitando ações que ponham em 

risco a sua integridade física, mesmo que isso implique desvantagem no jogo. 

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-

táticas e as suas principais regras: a) início e recomeço do jogo, b) marcação de golos, c) 

bola fora e lançamento pela linha lateral, d) canto e pontapé de canto, e) principais faltas e 

incorreções, f) marcação de livres e de grande penalidade, e g) bola pela linha de fundo e 

reposição da bola em jogo, adequando as suas ações a esse conhecimento. 

Conteúdos 7º ano Passe, receção, condução e remate 

Prognóstico Introdutório Elementar Avançado 

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; 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza:  
 
Em situação de exercício 
analítico: 
 

 Passe; 

 Receção;  

 Condução.  

 
Em situação de jogo reduzido: 
 

 

No ataque; 
 

 Conduz a bola de forma 
controlada junto ao pé; 

 Recebe a bola, 
controlando-a e enquadra-
se ofensivamente; 

 Passa a bola, 
direcionando-a para o 
colega;  

 Desmarca-se para oferecer 
linhas de passe; 

 
Na defesa: 
 

 Marca o adversário; 

 Tenta intercetar o passe. 

 

O aluno realiza: 
 
Em situação de jogo reduzido 
e/ou em exercícios analíticos: 
 
No ataque: 
 

 Passe/receção; 

 Remata; 

 Progride ofensivamente 

(condução de bola); 

 Enquadra-se 

ofensivamente; 

 Desmarca-se oferecendo 

linhas de passe; 

 Procura fintas; 

 Passa a um colega 

desmarcado. 

 
Na defesa: 
 

 Assume uma atitude 

defensiva quando a sua 

equipa perde a posse de 

bola; 

 Marca o seu adversário 

direto; 

 Enquadra-se com o GR 

para impedir golo (anula 

situações de finalização); 

 Interceta o passe. 

O aluno realiza: 
 
Em situação de jogo reduzido: 
 
No ataque: 
 

 Remata, se conseguir 

posição vantajosa. 

 Penetra, fintando ou 

driblando para finalizar 

ou passar; 

 Passa a um 

companheiro em 

desmarcação utilizando 

passes rasteiros ou 

altos; 

 Realiza ação mais 

adequada, com 

oportunidade, de acordo 

com a sua leitura de 

jogo. 

 
Na defesa: 
 

 Pressiona o jogador com 

posse de bola;  

 Fecha as linhas de passe 

mais ofensivas; 
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3
º 

E
ta

p
a
 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  
 
Em situação de jogo reduzido; 
 
No ataque: 
 

 Passa quando tem um 

colega desmarcado; 

 Remate quando 

enquadrado com a baliza 

e se esta estiver ao seu 

alcance; 

 
Na defesa: 

 Marca o adversário direto; 

 Intercetar o passe. 

 
 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  

 
Em situação de jogo reduzido: 
 
No ataque: 

 Remata se tem a baliza 

ao seu alcance;  

 Executa as capacidades 

técnicas de finta e 

mudanças de direção, 

desmarcando-se; 

  

Na defesa: 
 

 Impede a progressão do 

adversário e fecha linhas 

de passe; 

 
 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  

 
Em situação de jogo reduzido: 
 
No ataque: 
 

 Aclara o espaço de 

penetração do jogador 

com bola e/ou dos 

companheiros em 

desmarcação para a 

baliza. 

Na defesa: 
 

 Pressiona o jogador com 

bola (faz contenção); 

 Cria situações de 

superioridade numérica 

defensiva sobre o 

portador da bola. 

 Realiza as dobras 
quando os 
companheiros são 
ultrapassados por 
atacantes em 
penetração. 

4
º 

E
ta

p
a
 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 17 - Objetivos Específicos da matéria de Futebol 
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5.2.1.1.2 Basquetebol  

Basquetebol 

Competências 
Transversais a 
todos os níveis 

 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, escolhendo as 

ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe 

dirigem, aceitando as opções e falhas dos seus colegas e dando sugestões que 

favoreçam a sua melhoria. 

 Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, e trata com 

igual cordialidade e respeito os companheiros e os adversários, evitando ações 

que ponham em risco a sua integridade física, mesmo que isso implique 

desvantagem no jogo. 

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 

técnico-táticas e as regras: a) formas de jogar a bola, b) início e recomeço do jogo, 

c) bola fora, d) passos, e) dribles, f) bola presa, g) faltas pessoais e h) três 

segundos, adequando as suas ações a esse conhecimento. 

Conteúdos 7º 
ano 

Passe picado/peito; Receção; Drible de progressão; Lançamento em apoio; Desmarcação; 

Prognóstico Introdutório Elementar Avançado 

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; 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza:  
 
Em situação de exercício 
analítico: 

 Passe (picado e de 
peito); 

 Receção; 

 Drible de progressão; 

 Desmarcação; 
 
Em situação de jogo (3x3 ou 
5x5): 

 Lança parado de curta 
distância;  

 Passa a um 
companheiro que 
garanta linha de passe 
mais ofensiva;  

 Desmarca-se 
oportunamente 
oferecendo linhas de 
passe ofensivas. 

O aluno realiza: 
 
Em situação de exercício 
analítico: 

 Passe de Peito; 

 Drible de Proteção; 

 Ressalto; 

 Lançamento na 
passada; 

 Posição da tripla 
ameaça; 

 
Em situação de jogo (3x3 ou 
5x5): 

 Lança na passada e 
em apoio de curta 
distância; 

 Participa no ressalto 
ofensivo e defensivo; 

 Logo que perde a 
posse de bola assume 
uma atitude defensiva; 

 Desmarca-se criando 
linhas de passe 
ofensivas, mantendo 
uma ocupação 
equilibrada do espaço; 

 
 

O aluno realiza: 
 
Em situação de jogo 
reduzido: 

 Lançamento em 
suspensão; 

 
 

Em situação de jogo (5x5): 
 
No ataque: 

 Oferece bloqueios 
diretos/indiretos aos 
companheiros; 

 Corta para o cesto 
para abrir linha de 
passe; 
 

Na defesa: 

 Recupera o 
enquadramento 
defensivo; 
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3
º 

E
ta

p
a
 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  
 
Em situação de exercício 
analítico: 

 Lançamento na 
passada; 

 
Em situação de jogo (3x3 ou 
5x5): 

 Drible de progressão e 
proteção; 

 Lançamento em apoio e 
na passada; 

 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  

 
Em situação de exercício 
analítico: 

 Passe e corte;  

 Drible de progressão 
com mudança de 
direção pela frente; 

 
Em situação de jogo (3x3 ou 
5x5): 
No ataque: 

 Lança na passada e 
em apoio de curta 
distância; 

 Aclara em corte para 
o cesto; 

 Oferece linha de 
primeiro passe; 
 

Na defesa: 

 Dificulta a abertura de 
linhas de passe;  

 Defende Jogador x 
Jogador. 

 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  

 
Em situação de jogo (5x5):  
No ataque: 

 Dribla em progressão 
preferencialmente pelo 
corredor central; 

 Desenquadra o seu 
adversário direto para 
finalizar, penetrar em 
drible ou passar; 

 
 

4
º 

E
ta

p
a
 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 18 - Objetivos Específicos da matéria de Basquetebol 
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5.2.1.1.3 Voleibol 

Voleibol 

Competências 
Transversais a 
todos os níveis 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando 

as opções e falhas dos seus colegas. 

 Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, e trata com igual 

cordialidade e respeito os colegas de equipa e os adversários. 

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-

táticas e as regras do jogo: a) dois toques, b) transporte, c) violações da rede e da linha 

divisória, d) formas de jogar a bola, e) número de toques consecutivos por equipa, f) bola 

fora, g) faltas no serviço, h) rotação ao serviço e i) sistema de pontuação, adequando a sua 

ação a esse conhecimento. 

Conteúdos 7º ano 
Passe com 2 mãos; Manchete; Serviço por baixo; Receção em manchete; Coloca bola no outro campo; 

Situação de jogo 2x2 (com nº limitado de toques). 

Prognóstico Introdutório Elementar 

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; 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza: 
 
Em situação de exercício 1x1 em cooperação: 

 Passe com as duas mãos (toque de dedos) 
e manchete.  

 
Em situação de jogo 2x2:  

 Receção da bola em manchete ou com as 
duas mãos por cima (toque de dedos), 
enquadrando-se com a bola; 

O aluno realiza: 
 
Em situação de exercício analítico ou em situação 
de jogo de 2x2:  

 Realiza serviço por baixo; 

 Realiza receção do serviço em manchete 
ou passe, enquadrando-se com a bola;  

 Coloca a bola do outro lado do campo, em 
passe.  

 Posiciona-se correta e oportunamente de 
forma a passar a bola a um colega em 
jogo;  

 Coloca a bola do outro lado do campo em 
passe; 

 

3
º 

E
ta

p
a
 

Para além dos objetivos anteriores, o aluno 
realiza: 
 
Em situação de exercício 2x2 em cooperação: 

 Receção ao serviço, em toque de dedos ou 
manchete, posicionando-se corretamente 
para passar a bola a um colega; 

 Serve por baixo; 

 Receção ao serviço, em toque de dedos ou 
manchete (de acordo com a trajetória da 
bola), enquadrando-se oportunamente para 
passar a bola a um colega; 

 Dinâmica dos três toques; 

Para além dos objetivos anteriores, o aluno 
realiza:  

 
Em situação de exercício analítico: 

 Serviço por baixo ou por cima, colocando a 
bola numa zona de difícil receção ou em 
profundidade;  

 Remate em apoio 
 
Em situação de jogo 4x4: 

 Realiza receção do serviço em manchete 
ou passe, enquadrando-se com a bola;  

 Serve por baixo ou por cima;  

 Posiciona-se correta e oportunamente de 
forma a passar a bola a um colega em 
jogo;  

 Coloca a bola do outro lado do campo em 
passe ou remate em apoio; 

4
º 

E
ta

p
a
 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 19 - Objetivos Específicos da matéria de Voleibol 
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5.2.1.1.4 Andebol 

Andebol 

Competências 
Transversais a 
todos os níveis 

 

 Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando 

as opções e falhas dos seus colegas. 

 Aceita as decisões da arbitragem e trata com igual cordialidade e respeito os companheiros 

e adversários, evitando ações que ponham em risco a sua integridade física, mesmo que 

isso implique desvantagem no jogo. 

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-

táticas e as regras do jogo: a) início e recomeço do jogo, b) formas de jogar a bola, c) 

violações por dribles e passos, d) violações da área de baliza, e) infrações à regra de 

conduta com o adversário e respetivas penalizações. 

Conteúdos 7º ano 
Passe com braço armado; Remate em salto; Defesa HxH; Assume atitude defensiva; Impede ou 

dificulta a progressão em drible 

Prognóstico Introdutório Elementar Avançado 

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; 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza:  
 
Em situação de jogo reduzido 
e/ou em exercícios analíticos: 

 Correta pega de bola; 

 Passe de ombro e picado; 

 Drible; 

 Receção; 
 
No ataque: 

 Desmarca-se oferecendo 
linha de passe mais 
ofensiva; 

 Toma correta tomada de 
decisão: passa, se tem um 
colega em posição mais 
ofensiva para finalizar, ou 
dribla em progressão (para 
finalizar); 

 Finaliza em remate em 
apoio; 
 

Na Defesa: 

 Tenta intercetar a bola; 

 Marca o seu adversário 
direto; 

O aluno realiza: 
 
Em situação de exercício 
analítico: 
 

 Deslocamentos ofensivos;  

 Deslocamentos defensivos, 
laterais, frontais e de 
recuo; 

 Fintas;  

 Mudanças de direção. 
 

Em situação de jogo reduzido: 
 
No ataque: 

 Após recuperar a bola 
inicia de imediato o contra-
ataque; 

 Dribla em progressão (para 
finalizar); 

 Executa ações de 
penetração; 
 

Na Defesa: 

 Tenta intercepta a bola; 

 Impede ou dificulta a 

progressão em drible, o 

passe e o remate; 

O aluno realiza: 
 
Em situação de exercício 
analítico: 

 Remate com abertura de 
ângulo, em basculação, 
em queda, e de anca; 
 

 
 
Em situação de jogo (7x7): 
 
No ataque: 

 Criação de superioridade 
numérica atacando o 
espaço entre dois 
opositores (ataque ao par 
e ataque ao impar); 

 Finaliza utilizando os 
diferentes tipos de 
remate: com abertura de 
ângulo, em basculação, 
em queda, e de anca; 

 
Na defesa: 

 Coopera com os 
companheiros, na 
defesa, através de 
ajuda/dobra; 
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3
º 

E
ta

p
a
 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  
 
Em situação de jogo reduzido 
e/ou em exercícios analíticos: 
 
No ataque: 

 Finaliza em remate em 
salto; 

 
Na Defesa: 

 Impede ou dificulta a 
progressão em drible, o 
passe e o remate; 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  

 
Em situação de jogo reduzido: 
 
No ataque: 

 Ultrapassa o adversário 
direto utilizando fintas e 
mudanças de direção; 

 Ocupa equilibradamente o 
espaço de jogo; 

 Penetra, utilizando fintas e 
mudanças de direção; 
Interceção; 

 
Na Defesa: 

 Marca individualmente na 
proximidade e à distância; 

 Tenta intercetar a bola 
colocando-se numa 
posição diagonal de 
defesa; 

 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  

 
Em situação de jogo (7x7): 
 

 Executa as ações 
características de cada 
posição: pivot, ponta, 
lateral e central; 

 Executa troca de posição 
e troca de adversário. 

4
º 

E
ta

p
a
 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 20 - Objetivos Específicos da matéria de Andebol 
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5.2.1.2 Ginástica 

5.2.1.2.1 Ginástica de Solo 

Ginástica de Solo 

Competências 
Transversais a 
todos os níveis 

 

 Coopera com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a melhoria 

das suas prestações, garantindo condições de segurança pessoal e dos 

companheiros, e colabora na preparação, arrumação e preservação do material. 

Conteúdos 7º 
ano 

Rolamento à frente engrupado; Rolamento à retaguarda engrupado; Apoio facial invertido 

com ajuda; Posições de flexibilidade (ponte, espargata ou rã); Avião 

Prognóstico Introdutório Elementar Avançado 

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; 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza: 

 Rolamento à frente 
engrupado; 

 Rolamento à retaguarda, 
engrupado, em 
progressão; 

 Avião; 

 Posições de flexibilidade 
(ponte). 

  ½ Pirueta; 

 Apoio facial invertido, 
com ajuda ou no 
espaldar; 

O aluno realiza: 

 Rolamento à frente 
engrupado; 

 Rolamento à 
retaguarda, com as 
pernas afastadas; 

 Posições de 
flexibilidade à escolha, 
com acentuada 
amplitude (ponte e 
espargata). 

 Roda; 

O aluno realiza: 

 Rolamento à frente 
saltado; 

 Roda; 

  ½ volta; 

 Rolamento atrás de 
pernas afastadas; 

 Rolamento atrás de 
pernas juntas e 
esticadas,  

 Posição de 
flexibilidade; 

 Apoio facial invertido 
com rolamento à 
frente, 

 Rolamento atrás com 
passagem por pino 
(com ajuda); 

3
º 

E
ta

p
a
 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  
 

 Apoio facial invertido, 
com ajuda; 

 Roda, em progressão; 

 Rolamento à retaguarda 
com as pernas 
afastadas; 

 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  

 

 Apoio facial invertido 
com rolamento à frente; 

 Rolamento à frente 
saltado; 
 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  

 
Os elementos gímnicos 
mencionados 
anteriormente em 
sequência;  

4
º 

E
ta

p
a
 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 21 - Objetivos Específicos da matéria de Ginástica de Solo 
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5.2.1.2.2 Ginástica de Aparelhos 

Ginástica de Aparelhos 

Competências 
Transversais a 
todos os níveis 

 

 Coopera com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a melhoria das suas 

prestações, garantindo condições de segurança pessoal e dos companheiros, e colabora na 

preparação, arrumação e preservação do material. 

Conteúdos 7º ano 

Minitrampolim: Salto em extensão; Salto engrupado; ½ pirueta 

Trave: Entrada a um pé na Marcha na ponta dos pés; “Salto de Gato” 

Avião; Saída em extensão 

Plinto de espuma longitudinal: Salto de coelho com saída em eixo 

Prognóstico Introdutório Elementar 

Alunos Pedro, Vladislav, Daniela, Bruna, Edson, Rita, 
Calvin, Diogo, Guirvania; Helena; Idivania; Joana 
C., Andreia; Emanuelle, Irina, Joana R., Ruben 

Costa, Ruben Catarrinho, Miguel, Sandra 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a
 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza: 
 
Minitrampolim: 
Após corrida de balanço: 

 Salto em Extensão; 

 Salto Engrupado 

 ½ pirueta (para a direita e para a 
esquerda); 

 
Plinto/Boque: 
Após corrida de balanço e chamada a pés 
juntos no reuther: 

 Salto de coelho com saída ao eixo; 

 Salto ao eixo; 
 

O aluno realiza: 
 
Minitrampolim: 
Após corrida de balanço: 

 Salto em Extensão; 

 Salto Engrupado 

 ½ pirueta (para a direita e para a esquerda); 

 Salto Encarpado; 
 
Plinto/Boque: 
Após corrida de balanço e chamada a pés juntos no 
reuther: 

 Salto ao eixo; 

 Salto Entre Mãos; 

 Rolamento à frente no plinto longitudinal; 

3
º 

E
ta

p
a
 

Para além dos objetivos anteriores, o aluno 
realiza:  
 
Minitrampolim: 
Após corrida de balanço: 

 Salto em Encarpado; 

 Pirueta Vertical; 
 
Plinto/Boque: 
Após corrida de balanço e chamada a pés 
juntos no reuther: 

 Rolamento à frente no plinto longitudinal; 

 Salto entre mãos; 
 
Trave: 

 Entrada a um pé; 

 Marcha na ponta dos pés; 

 “Salto de Gato”;  

 Avião; 

  Saída em extensão 

Para além dos objetivos anteriores, o aluno realiza:  
 

Minitrampolim: 
Após corrida de balanço: 

 Pirueta Vertical; 

 Salto Encarpado; 

 ¾ de Mortal à frente para plano elevado; 
 
Plinto/Boque: 
Após corrida de balanço e chamada a pés juntos no 
reuther: 

 Salto ao eixo (boque ou plinto transversal e 

longitudinal); 

 Salto Entre Mãos; 

 Rolamento à frente no plinto longitudinal; 

Trave: 

 Meia volta; 

 Saída em salto em extensão com meia 
pirueta;  

 Saltos com receção equilibrada (enjambé, 
corsa, gato, tesoura); 

4
º 

E
ta

p
a

 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 22 - Objetivos Específicos da matéria de Ginástica de Aparelhos 
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5.2.1.3 Atletismo 

Atletismo 

Competências 
Transversais a 
todos os níveis 

 Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões que favoreçam a 
melhoria das suas ações, cumprindo as regras de segurança, bem como na 

preparação, arrumação e preservação do material. 

Conteúdos 7º 
ano 

Corrida de velocidade (40 metros) 
Corrida de estafetas; Corrida de barreiras 

Salto em comprimento (técnica de voo na passada) 
Salto em altura (técnica de tesoura) 

Lançamento do Peso (2/3 Kg) 

Prognóstico Introdutório, Elementar e Avançado 

Alunos 
Todos (nível de prognóstico varia de acordo com a sub-matéria) 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza: 

 Lançamento do Peso (2/3 Kg) – De lado e sem balanço, apoia o peso na parte 

superior dos metacarpos e nos dedos, junto ao pescoço, com flexão da perna do lado 
do peso e inclinação do tronco sobre essa perna. Empurra o peso para a frente e para 
cima, com extensão da perna e do braço do lançamento e avanço da bacia, mantendo 
o cotovelo afastado em relação ao tronco. 
 

 Salto em comprimento (técnica de voo na passada) – Realiza uma corrida de 

balanço de 6 a 10 passadas, em aceleração progressiva, seguida de apoio ativo e 
extensão completa da perna de impulsão na zona de chamada, elevando 
energicamente a coxa da perna livre e mantendo-a em elevação durante o voo, 
realizando queda a pés juntos; 

3
º 

E
ta

p
a
 

Para além dos objetivos anteriores, o aluno realiza: 

 Corrida de velocidade (40 metros) - Com partida de pé, acelera até à velocidade 

máxima, mantém uma elevada frequência de movimentos e termina sem 
desaceleração nítida; 

 Corrida de estafetas (4 x 40 m) - Recebe o testemunho em movimento, na zona de 

transmissão e entrega-o, após sinal sonoro, com segurança e sem acentuada 
desaceleração; 

 Corrida de barreiras - Transpõe pequenos obstáculos (separados entre si a 

distâncias variáveis), realizando com fluidez e coordenação a corrida, a impulsão, o 
voo e a receção; 

 Salto em altura (técnica de tesoura) – Realiza uma corrida de balanço de 4 a 6 

passadas, com apoio ativo e extensão completa da perna de impulsão, elevando 
simultânea os braços e a perna de balanço. Transpõe a fasquia com as pernas em 
extensão e com receção em equilíbrio; 

4
º 

E
ta

p
a
 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 23 - Objetivos Específicos da matéria de Atletismo 

  



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

 

51 
 

5.2.1.4 Desporto de Raquetas 

5.2.1.4.1 Badmínton 

Badmínton 

Competências 
Transversais a 
todos os níveis 

 Coopera com os companheiros, nas diferentes situações, escolhendo as ações 
favoráveis ao êxito pessoal e do companheiro, admitindo as indicações que lhe 
dirigem, aceitando as opções e falhas dos seus colegas e dando sugestões que 
favoreçam a sua melhoria. 

 Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 
técnico-táticas, adequando as suas ações a esse conhecimento. 

Conteúdos 7º 
ano 

Serviço, Clear e Lob 

Prognóstico Introdutório Elementar 

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; 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza: 
 
Em situação de exercício de jogo 1x1: 

 Coopera com o companheiro, batendo 
e devolvendo o volante (mantém o 
volante no ar). 

 Diferencia os tipos de pega da raqueta; 

 Serve por baixo, colocando o volante 
em zona válida; 

 Realiza clear, com volante a descrever 
trajetória alta e comprida; 

 Realiza lob, com volante batido por 
baixo e trajetória alta e comprida; 

O aluno realiza: 
 
Em situação de exercício de jogo 1x1: 

 Desloca-se e posiciona-se corretamente 
para devolver o volante utilizando os 
diferentes tipos de batimento – lob e 
clear; 

 Serve longo e curto, desequilibrando o 
adversário; 

 
  

3
º 

E
ta

p
a
 

Para além dos objetivos anteriores, o aluno 
realiza: 

Em situação de jogo 1x1, o aluno: 

 Mantém uma posição base com os 
joelhos ligeiramente fletidos e com a 
perna direita avançada, regressando à 
posição inicial após cada batimento; 

 Desloca-se com oportunidade; 

 Executa o serviço curto e comprido; 

 Realiza drive, com a cabeça da 
raqueta paralela à rede; 

Para além dos objetivos anteriores, o aluno 
realiza:  

Em situação de jogo 1x1, o aluno: 

 Realiza drive, com a cabeça da raqueta 
paralela à rede;  

 Executa com intencionalidade o remate, 
na sequência do serviço alto do 
companheiro; 

4
º 

E
ta

p
a
 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 24 - Objetivos Específicos da matéria de Badmínton 
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5.2.1.5 Patinagem 

Patinagem 

Competências 
Transversais a 
todos os níveis 

 

 Coopera com os companheiros, admitindo as indicações que lhe dirigem e 

preservando sempre as condições de segurança pessoal e dos companheiros, e 

de manutenção e preservação do material. 

 Aplica criteriosamente o regulamento específico das corridas em patins, quer como 

praticante quer como juiz, em todas as situações que o exijam. 

Conteúdos 7º 
ano 

- 

Prognóstico Introdutório Elementar Avançado 

Alunos 
Calvin; Daniela; Rita; Bruna; 

Pedro; Vladislav 

Andreia; Diogo; Edson; 
Emanuelle; Guirvania; 

Helena; Sandra; Idivânia; 
Irina; Miguel; Ruben Costa; 
Joana C.; Ruben Catarrinho 

Joana Ribeiro 

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

2
ª 

E
ta

p
a
 

O aluno realiza um percurso 
em patins com coordenação 
global e fluidez, habilidades 
selecionadas entre as 
seguintes: 

 Arranca para a frente, 
para a esquerda e para a 
direita; 

 Patina para a frente 
(após arranque frontal ou 
lateral) em apoio/impulso 
alternado de um e outro 
patim; 

 Curva com os pés 
paralelos, à direita e à 
esquerda; 

 Trava de lado, à 
esquerda e à direita; 

O aluno realiza um percurso 
em patins com coordenação 
global e fluidez, habilidades 
selecionadas entre as 
seguintes: 

 Arranca para a frente, 
para a esquerda e 
para a direita; 

 Patina para a frente 
(após arranque frontal 
ou lateral) em 
apoio/impulso 
alternado de um e 
outro patim, 
coordenando a 
pressão sobre o apoio 
e a inclinação do 
tronco, para deslizar e 
mudar de direção com 
intencionalidade e 
oportunidade. 

 Curva com os pés 
paralelos, à direita e à 
esquerda; 

 Trava de lado, à 
esquerda e à direita; 

 Desliza para a frente, 
desenhando um 
encadeamento de 
círculos (“oitos”); 

O aluno realiza um 
percurso em patins com 
coordenação global e 
fluidez, habilidades 
selecionadas entre as 
seguintes: 

 Arranca para a frente, 
para a esquerda e 
para a direita; 

 Patina para a frente 
(após arranque frontal 
ou lateral) em 
apoio/impulso 
alternado de um e 
outro patim, 
coordenando a 
pressão sobre o apoio 
e a inclinação do 
tronco, para deslizar e 
mudar de direção com 
intencionalidade e 
oportunidade. 

 Curva com os pés 
paralelos, à direita e à 
esquerda; 

 Trava de lado, à 
esquerda e à direita; 

 Desliza para a frente, 
desenhando um 
encadeamento de 
círculos (“oitos”); 

 Trava em «T» após 
deslizar para a frente; 

 Desliza para a frente e 
para trás sobre um e 
outro patim, mantendo 
a figura e o controlo 
do deslocamento em 
equilíbrio (“Quatro”); 
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3
º 

E
ta

p
a
 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  
 

 Desliza para a frente, 
desenhando um 
encadeamento de 
círculos (“oitos”); 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  

 

 Desliza para a frente e 
para trás sobre um e 
outro patim, mantendo 
a figura e o controlo 
do deslocamento em 
equilíbrio (“Quatro”); 

 Trava em «T» após 
deslizar para a frente; 

Para além dos objetivos 
anteriores, o aluno realiza:  

 

 Inverte o sentido do 
deslize, a partir da 
posição de “águia” 
rodando o pé do 
sentido do 
deslizamento, sem pôr 
os travões no chão. 

4
º 

E
ta

p
a
 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 25 - Objetivos Específicos da matéria de Patinagem 
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5.2.1.6 Atividades Rítmicas Expressivas 

5.2.1.6.1 Dança 

Dança 

Competências 
Transversais a 
todos os níveis 

 Coopera com os companheiros, incentiva e apoia a sua participação na atividade, 
apresentando sugestões de aperfeiçoamento da execução das habilidades e 
novas possibilidades de movimentação, e considerando, por seu lado, as 
iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são dirigidas. 

 Analisa a sua ação e as dos companheiros, nos diferentes tipos de situação, 
apreciando as qualidades e características do movimento, utilizando 
eventualmente essa apreciação como fonte de inspiração para as suas iniciativas 
pessoais. 

Conteúdos 7º 
ano 

Merengue – line dance; Regadinho; 

Prognóstico Nível Introdutório 

Alunos 
Todos  

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a

 

3
º 

E
ta

p
a
 

 Em situação de acompanhamento do professor no” estilo livre”, com ambiente musical 
adequado, de acordo com unidades musicais constituídas por 32 tempos, o aluno: 

 Merengue – Line Dance: 

 Passos no lugar e progride para a frente e para trás;  

 Passos laterais à direita e à esquerda alternados com junção de apoios;  

 Passos cruzados pela frente e por trás;  

 Passos à frente e atrás com o mesmo apoio, alternados com transferência  

de peso do outro apoio no lugar;  

 Voltas à direita e à esquerda;  

 Regadinho: 

 Passo passeio;  
 Passo saltado cruzado com a perna direita e cruzar pela frente e juntando 

os pés ao oitavo tempo, e troca de perna;  
 Passo saltitado, impulsão e receção no mesmo pé; 

4
º 

E
ta

p
a
 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 26 - Objetivos Específicos da matéria de Dança 
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5.2.1.7 Desportos de Combate 

5.2.1.7.1 Luta 

Luta 

Competências 
Transversais a 
todos os níveis 

 Em todas as situações da luta, cumpre as regras estabelecidas, respeitando 

sempre a integridade física do parceiro, mesmo com prejuízo da sua própria 

vantagem. 

 Coopera com os companheiros, aceitando e dando sugestões que favoreçam a 

melhoria dos seus desempenhos. 

 Conhece o objetivo da luta (vitória por assentamento de espáduas ou pontos), a 

ética do lutador e as pontuações, bem como as regras das competições 

simplificadas e o significado das ações e sinais de arbitragem (duração, paragem 

do combate e reinício do combate em pé e no solo), adequando a sua atuação a 

esse conhecimento enquanto praticante, marcador e cronometrista. 

Conteúdos 7º 
ano 

- 

Prognóstico Nível Introdutório 

Alunos 
Todos  

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a
 

3
º 

E
ta

p
a
 

O aluno: 

Luta no solo: 

 Em guarda a quatro, com o parceiro em posição de ataque, realiza deslocamentos em 

quadrupedia, em todas as direções com rapidez e coordenação, mantendo o equilíbrio 

e estabilidade da guarda, procurando o enquadramento frontal e a posição de pé. 

 Em situação de luta no solo, em cooperação e posteriormente com oposição, executa 

com oportunidade e ritmo adequado, o padrão global das seguintes técnicas: 

 Dupla prisão de pernas; 

 Dupla prisão de braços; 

Quedas: 

 Rolamentos laterais a partir da posição de joelhos; 

 Frente a frente, a partir da posição de joelhos e com “pega” na mão do 

companheiro provocar rolamento lateral; 

 Frente a frente, um dos elementos na posição de pé “pega” na mão do 

companheiro que se encontra de joelhos, provocando-lhe rolamento lateral; 

 Rolamento à retaguarda “jogo” a partir da posição de cócaras, bater nas mãos do 

companheiro e rolar para trás; 

4
º 

E
ta

p
a
 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 27 - Objetivos Específicos da matéria de Luta 
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5.2.1.8 Atividades de Exploração da Natureza 

5.2.1.8.1 Orientação 

Orientação 

Competências 
Transversais a 
todos os níveis 

 Coopera com os companheiros, de forma a contribuir para o êxito na realização de 

percursos de orientação, respeitando as regras estabelecidas de participação, de 

segurança e de preservação do equilíbrio ecológico. 

Conteúdos 7º 
ano 

Orienta o mapa de acordo com a realidade; Realiza um percurso de Orientação na escola, 
a pares/trio 

Prognóstico Nível Introdutório 

Alunos 
Todos  

O
b

je
ti

v
o

s
 p

o
r 

E
ta

p
a
 

3
º 

E
ta

p
a
 

O aluno: 

 Identifica a simbologia básica inscrita no mapa;  

 Orienta o mapa corretamente, segundo os pontos cardeais e/ou outros pontos de 

referência; 

 Identifica, de acordo com pontos de referência, a sua localização no espaço 

envolvente e no mapa; 

 Identifica, após orientação do mapa, a melhor opção de percurso para atingir os 

postos de passagem e utiliza-a para cumprir o percurso o mais rapidamente 

possível. 

 Realiza um percurso de orientação simples, a pares, segundo um mapa simples 

(croqui ou planta), preenchendo corretamente o cartão de controlo; 

4
º 

E
ta

p
a

 

Consolidação das aprendizagens anteriores. 

Tabela 28 - Objetivos Específicos da matéria de Orientação 
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5.2.2 Aptidão física 

A aptidão física será uma área que irá ser trabalhada ao longo de todo o ano letivo, num 

trabalho contínuo, não só integralmente através das competências desenvolvidas na área 

das atividades físicas e desportivas como também em períodos destinados para esse fim 

ao longo das aulas. Portanto, o trabalho a realizar nesta área será orientado no sentido 

de desenvolver as capacidades motoras condicionais e coordenativas que são 

indispensáveis para a formação multilateral dos alunos, segundo as orientações definidas 

no PCEF. É importante salientar que deverei ter em conta as especificardes de cada 

aluno de forma a permitir que todos alcancem os objetivos estipulados. Posto isto, as 

competências subjacentes a esta área estão referidas na tabela abaixo (Cf. Tabela 29) e 

serão aplicadas em todas as etapas, para todos os alunos. 

Capacidades Motoras 

Condicionais e 

Coordenativas 

Competências a desenvolver ao longo de todo o ano letivo 

Resistência O aluno realiza em situação de corrida contínua, de jogo, percurso de 

habilidades ou outras: 

 Ações motoras globais de longa duração (acima de oito minutos) 
com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de 
eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando 
com relativa rapidez após o esforço; 

 Corrida numa direção e na outra (vaivém) em distâncias de 20 
metros. 

Velocidade O aluno, nas situações definidas pelo professor, respeitando os tempos de 

trabalho e de recuperação adequados, reage rapidamente a um sinal 

conhecido iniciando as ações motoras previstas, globais ou localizadas e em 

situação de seleção, combinação ou correção de resposta. 

Força  O aluno realiza com correção em circuitos de treino ou exercitação simples, 

como volume e intensidade definidas pelo professor: 

 Ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada 
velocidade de contração muscular; 

 Ações motoras de contração muscular localizada, vencendo 
resistências fracas a ligeiras: 
 Salto horizontal a pés juntos na máxima distância – força 

inferior; 
 Lançamento de uma bola medicinal de ¾ kg – força superior; 

Flexibilidade O aluno respeitando as indicações metodológicas específicas do treino da 

flexibilidade (ativa): 

 Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada 
mobilidade articular e elasticidade muscular; 

 Chega com as duas mãos à frente, o mais longe possível, sentado 
no chão com uma e outra perna fletida, deixando a outra estendida; 

 Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com um braço por cima 
do ombro e o outro por baixo do cotovelo, com um e outro braço. 

Tabela 29 - Competências a desenvolver Aptidão Física 
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5.2.3 Conhecimentos 

No que diz respeito à área dos conhecimentos, tal como é designado no PCEF e no 

PNEF, é pretendido que os alunos desenvolvam competências e conhecimentos 

referentes à aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da 

condição física. Estas competências serão trabalhadas de forma integrada durante as 

aulas, no decorrer do ano letivo. Como elemento avaliativo desta área, os alunos irão 

resolver um teste escrito no final de cada período. O objetivo estipulado pelo 

departamento de Educação Física, para o 7º ano de escolaridade será apresentado na 

seguinte tabela (Cf. Tabela 30). 

Conteúdos a abordar na área dos Conhecimentos 

Relacionar Aptidão Física e Saúde e identificar os fatores associados a um estilo de vida 
saudável: 

Desenvolvimento das capacidades motoras; 
Composição corporal (índice de massa corporal – IMC) 
Alimentação. 

Tabela 30 - Conteúdos a abordar na área dos Conhecimentos 

Como no teste efetuado na avaliação inicial verificou-se que os alunos não sabima a 

diferença entre Educação Física e Desporto, este também será um conteúdo a abordar 

nas aulas. 

6. Formação de Grupos 

É importante salientar que as indicações aqui mencionadas são meras orientações e 

caso seja necessário, estas podem ser alteradas de forma a garantir o sucesso das 

aulas. Tendo em conta as características da turma, os grupos de trabalhão terão de ser 

definidos previamente e indicados nos seus respetivos planos. 

A principal e a inicial preocupação na formação dos grupos passa por separar os alunos 

com comportamentos desviantes, isto porque para existir aprendizagem é necessário que 

haja um ambiente propício a tal, isto é, é fulcral que os alunos saibam estar num espaço 

de aula sem perturbar o seus funcionamento e sem prejudicar a aprendizagem dos 

colegas. Portanto, a formação dos grupos de trabalho irão ter em conta as condicionantes 

de controlo da disciplina e a matéria em questão. Isto é, será previsto grupos de carácter 

homogéneo e heterogéneo, relativamente ao nível de desempenho e do género, estando 

dependentes da matéria a abordar. Com esta estratégia pretende-se promover uma 

maior diferenciação e inclusividade do ensino, como também uma aprendizagem 

equilibrada e motivadora para os alunos. 
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Serão utilizados grupos heterogéneos para que os alunos com mais facilidades ajudem 

os colegas com mais dificuldades, sendo aqui incentivado um espirito de interajuda e de 

reciprocidade. Também será aplicado grupos de cariz homogéneo de forma a incentivar e 

a motivar os alunos no empenho nas tarefas propostas, sendo essas criadas para que os 

alunos progridam e alcancem o sucesso.  

7. Estilos de Ensino 

Os estilos de ensinos predominantes adotados serão os estilos convergentes, 

nomeadamente o estilo de ensino por comando e por tarefa. Isto porque a turma não 

apresenta quaisquer regras ou rotinas de trabalho suficientes para que desempenhem 

tarefas num estilo mais divergente. Por isso, as tarefas propostas irão ter um cariz 

maioritariamente massivo para garantir um maior controlo e uma melhor organização da 

turma. 

O estilo de ensino por comando permite um maior controlo sobre a aula, diminuindo os 

comportamentos desviantes e aumentando a prática dos alunos nas tarefas propostas. 

Este estilo baseia-se pelo facto do aluno ter um papel circunscrito ao cumprimento das 

indicações fornecidas pelo professor, isto é, ao estímulo do professor, o aluno irá realizar 

a resposta indicada, não existindo tolerância às diferenças individuais. 

Já o estilo de ensino por tarefa permite criar condições de individualização de 

aprendizagem pois o aluno assume algumas decisões, ao nível do espaço e do tempo, 

promovendo assim a autonomia do mesmo. Este tipo de estilo acaba por facultar uma 

maior diferenciação do ensino devido à tomada de decisões de cada aluno nas tarefas 

propostas. 

Ao contrário do estilo de ensino por comando, o estilo de ensino por tarefa permite que o 

professor fique mais liberto para o acompanhamento individual das tarefas sendo assim 

possível tornar a avaliação inicial numa situação de aprendizagem. 

Nas matérias de jogos desportivos coletivos, tentarei incentivar um estilo recíproco como 

intuito dos alunos com mais facilidades nestas matérias possam ajudar os alunos que 

demonstrem mais dificuldades e assim ajudá-los a progredir, como já foi mencionado 

anteriormente. 
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8. Estratégias de ensino 

8.1 Instrução 

 A instrução inicial deve ser breve e precisa e deve apenas abordar as matérias 

que irão ser abordadas na aula. 

 Deve ser transmitido na instrução inicial as regras de segurança para a aula; 

 Instrução preferencialmente com os alunos dispostos em meia-lua ou sentados no 

banco sueco, em linha; 

 A instrução deve ser faseada, dividida pelos vários momentos da aula; 

 Antes de cada exercício deve ser enunciado os objetivos e os critérios de êxito do 

mesmo de forma objetiva e sintética; 

 A instrução deve ser clara e breve de forma a garantir a atenção de todos, sendo 

focado apenas as componentes criticas dos gestos técnicos; 

 A instrução deve ser acompanhada pela demonstração da tarefa, seja ela feita por 

mim ou por um aluno mais apto na matéria em questão. A demonstração deve ser 

feita para toda a turma; 

 Em caso de aulas organizadas por estações, a demonstração deve ser feita no 

início, de forma rápida e precisa, e em todas as estações e deve ser garantido 

que todos os alunos estejam sentados; 

 No fim da instrução, questionar sempre aos alunos se existem dúvidas; 

 No final da aula deve ser feito um balanço sobre os aspetos positivos e negativos 

da aula, assim como deve ser informado o local da próxima aula; 

 

8.2 Organização 

8.2.1 Alunos 

 Os grupos de trabalho devem ser previamente formados tendo em conta os 

critérios mencionados no ponto Formação de Grupo, do presente trabalho; 

 Os grupos de trabalho pré-definidos serão os mesmos durante o decorrer de toda 

a unidade de ensino; 

 Utilizar ordens de comando, como por exemplo: “Junta” - ir para próximo da 

professora em meia-lua ou “para” - ficar no mesmo sítio e ouvir a instrução 

fornecida pela professora. Estas ordens serão implementadas durante todo o ano 

letivo; 
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 Garantir que na transição de exercícios, este seja efetuada de forma rápida sem 

ocorrência de comportamentos desviantes. Determinar um intervalo de tempo 

para a transição; 

 Em aulas com necessidade de estabelecer equipas, os coletes devem ser 

distribuídos no início da aula e as equipas devem ser as mesmas em todos os 

exercícios; 

 

8.2.2 Espaços e Materiais 

 Incluir os alunos na montagem e desmontagem do material, para que no futuro 

estes sejam autónomos nesta tarefa; 

 Determinar um período de tempo para os alunos montarem e desmontarem o 

material; 

 Todos os alunos são responsáveis por manter a integridade dos espaços de aula 

garantindo assim a sua boa utilização; 

 Nas aulas, em que seja necessária a utilização de muito material, este deve ser 

montado previamente para garantir um maior tempo de prática.  

 

8.2.3 Tempo 

 O registo de presenças será efetuado assim que os alunos chegam ao local da 

aula e iniciam a corrida inicial; 

 

8.2.4 Tarefas 

 Os aquecimentos devem ser adequados às matérias que serão abordadas 

durante a aula; 

 Os exercícios devem ter variantes de facilidade e dificuldade para as diversas 

situações de aprendizagem de forma a conseguir diferenciar o ensino e adequar 

as situações ao nível dos diferentes alunos; 

 Organizar as aulas por estações, com mais de uma matéria para manter os 

alunos motivados e estimulados tornando também possível avaliar mais que uma 

matéria; 

 As aulas de 90 minutos devem estar organizadas por duas partes, sendo esta 

dividida por um período destinado à condição física, com o objetivo estabilizar a 

turma nos seus comportamentos e no seu empenho. 
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8.3 Feedback 

 Fornecer diversos tipos de feedback, utilizando o mais adequado para cada 

situação; 

 Privilegiar o feedback positivo em detrimento do negativo;  

 Chamar os alunos pelo nome para individualizar o feedback e para garantir o 

timing adequado do mesmo; 

 Fornecer feedback coletivo para toda a turma ou para o grupo de trabalho quando 

se verificar um erro comum ou muito frequente. 

 

8.4 Clima  

 Chamar os alunos pelo seu nome de forma a criar uma relação mais próxima com 

cada um deles; 

 Encontrar um equilíbrio entre uma postura de autoridade e de afetividade para 

proporcionar um relacionamento mais próximo dos alunos, respeitando sempre os 

limites da relação professor-alunos; 

 Os comportamentos positivos e adequados ao exercício devem ser valorizados e 

os comportamentos desviantes devem ser repreendidos com o intuito de criar um 

clima adequado ao ensino;  

 Equidade do tratamento; 

 Proporcionar um ambiente de confiança e conforto; 

 Mostrar interesse pelos alunos e pelas suas potencialidades. 

 

8.5 Disciplina 

 Incutir a pontualidade dos alunos e compromisso pelo comprimento das regras de 

aula; 

 Criar e consolidar a rotina de os alunos se colocarem em meia-lua em frente à 

professora sempre que esta dê a ordem de comando “Junta” nas transições de 

exercícios, demonstrações ou períodos de instrução.  

 Intervir sobre os comportamentos desviantes, interrompendo a aula e marcando 

uma posição perante os alunos em questão e a turma em geral; 

 Sensibilizar os alunos para a importância de um comportamento apropriado 

dentro e fora da sala de aula.  

 Efetuar uma correta circulação pelo espaço da aula de forma a visualizar todos os 

elementos da turma, de forma a garantir o controlo da mesma; 

 No planeamento das aulas, realizar os exercícios de forma a diminuir os tempos 

de espera para evitar comportamentos de desvios; 
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 Relembrar as regras de segurança sempre que for necessário; 

9. Avaliação 

No que diz respeito à avaliação está será procedida sob três formas: a Avaliação Inicial, a 

Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa. 

9.1 Avaliação inicial  

Como é possível verificar ao longo deste presente documento, a avaliação inicial 

apresenta-se como um procedimento fulcral pois permite não só a inclusão como também 

a diferenciação do ensino para todos os alunos. Após ser determinando os níveis dos 

alunos e ser apresentado quais as limitações, as capacidades e as necessidades de cada 

um deles nas diversas matérias, torna a estipulação dos objetivos intermédios e terminais 

uma estratégia de ensino muito mais adequada e ajustada à realidade da turma.  

A etapa da avaliação inicial corresponde à 1ª etapa do planeamento e teve como base o 

protocolo de avaliação inicial do departamento de Educação Física da escola, elaborado 

pelos núcleos de estágio anteriores. 

 

9.2 Avaliação formativa 

A avaliação formativa irá decorrer ao longo de todas as aulas de forma contínua, para 

que seja possível orientar e regular o ensino pedagógico, assim como controlar os seus 

efeitos, isto é, a aprendizagem. A informação recolhida neste processo avaliativo permite 

verificar o grau de cumprimento dos objetivos definidos assim como reformula-los, 

possibilitando ainda que cada aluno tome conhecimento das suas dificuldades e 

necessidades para que este possa participar ativamente no seu processo de ensino-

aprendizagem. No final de cada unidade didática, este processo de formação poderá ter 

um caracter mais formal, com a realização de observações e a estipulação de momentos 

de avaliação. Como por exemplo, a elaboração de fichas de auto e heteroavaliação de 

acordo com os objetivos delineados para cada matéria abordada em cada unidade de 

ensino. 

Como já foi mencionado, a avaliação deverá ocorrer em todas aulas, para tal será 

necessário a implementação de algumas estratégias: 

 Referenciar e esclarecer os objetivos/componentes críticas de cada tarefa proposta 

nas aulas para que os alunos saibam o que devem ser capazes de realizar e o que 

se espera deles; 
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 Facultar feedbacks aos alunos sobre as suas performances e sobre a sua 

evolução para que estes sejam capazes de regular e avaliar a sua própria 

aprendizagem; 

 Realizar momentos de reflexão no final das aulas utilizando o questionamento para 

promover a autoavaliação dos alunos e garantir a sua participação no seu próprio 

processo de ensino-aprendizagem; 

 Planear momentos de observação para os alunos durante as aulas. Pedir a alguém 

que realize uma dada tarefa, enquanto a turma observa, para que possa ser feita 

uma análise da execução, promovendo assim a heteroavaliação. 

Relativamente à área da aptidão física, a avaliação formativa será realizada em três 

momentos de aplicação da bateria de testes do fitnessgram, no final do 1º, do 2º e 3º 

período. Os resultados serão comunicados aos alunos e comparados relativamente com 

os valores obtidos na avaliação inicial para que estes tenham a noção da sua evolução 

bem como o seu desempenho nesta área.  

A área dos Conhecimentos será avaliada através de questionamentos, essencialmente 

nos balanços finais de cada aula e também pela elaboração de um teste escrito individual 

tendo em conta os conteúdos referenciados para este ano letivo que irão relacionar a 

aptidão física e saúde, e a identificação de fatores associados a um estilo de vida 

saudável. 

9.3 Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa ocorrerá no final de cada período letivo, estando definidos três 

momentos distintos para este tipo de avaliação. Os alunos serão assim avaliados de 

acordo com as competências demonstradas e adquiridas nas três áreas de extensão da 

Educação Física: a área das Atividades Físicas e Desportivas, a área da Aptidão Física e 

a área dos Conhecimentos, onde no final será atribuído uma classificação de 2 a 5 tendo 

em conta estas três áreas. 

Esta avaliação terá por base o método de avaliação definido no PCEF, onde serão 

selecionadas as 5 matérias onde o aluno revelou melhores níveis de desempenho, sendo 

obrigatoriamente consideradas: 

 1 Matéria do Subdomínio Jogos Desportivos Coletivos (JDC); 

 1 Matéria do Subdomínio Ginástica; 

 3 Matérias de 3 dos restantes Subdomínios; 
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Classificação Aptidão Física Conhecimentos 

Atividades Físicas (a) 

O aluno atinge no 

mínimo, os seguintes 

níveis de 

desempenho: 

2 
O aluno Não se encontra 

APTO 
O aluno Não REVELA 4NI 

3 

O aluno encontra-se APTO O aluno REVELA 

5I 

4 2I+3E 

5 5E 

Tabela 31 - Avaliação Sumativa do 7º ano 

Para as presentes normas, um aluno é considerado no nível introdução ou elementar 

quando está apto a aprender um nível mais exigente do programa, respetivamente o 

elementar ou o avançado. 
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10. Considerações Finais 

Ao realizar este documento, torna importante ressalvar que este planeamento poderá 

sofrer modificações e ajustes ao longo do ano, consoante o desempenho e 

desenvolvimento dos alunos assim como pelas necessidades que vão sendo 

percecionadas, com o intuito de criar oportunidades que levem ao sucesso dos alunos e 

que aumentem o processo de ensino-aprendizagem. 

Podemos então considerar que o Plano Anual de turma é um documento orientador, 

formado por informações pertinentes de cariz mais geral, com o propósito de estruturar e 

organizar o ano letivo. Salienta-se ainda que as estratégias e as decisões mais 

específicas, como os objetivos do professor, as prioridades de ensino, entre outras 

pertinências, encontram-se especificadas nos planos de etapa e de unidade de ensino, 

que têm por base este plano. 
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