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1. Caraterização e Objetivos da 1ª Etapa 

Segundo Carvalho (1994), no início do ano letivo os professores são confrontados com 

a necessidade de orientar o processo de ensino-aprendizagem, isto é, qual a direção 

que os alunos devem seguir para garantir o seu desenvolvimento. 

O plano da 1ª etapa diz respeito à avaliação inicial que tem por objetivos 

fundamentais, diagnosticar as dificuldades e limitações dos alunos face às 

aprendizagens previstas e prognosticar o seu desenvolvimento (Carvalho, 1994). É 

através da avaliação inicial que os alunos são confrontados com todas as matérias 

que irão ser abordadas nas aulas de Educação Física, tendo por base as orientações 

do Programa Nacional de Educação Física. Nesta etapa pretende-se também 

promover a motivação e a predisposição para as aprendizagens, relembrar 

experiências e conhecimentos anteriores, ensinar/rever procedimentos e modos de 

participação e desenvolver processos/estruturas que facilitem as aprendizagens 

(Rosado, 2003). 

Portanto os objetivos fundamentais a atingir na avaliação inicial, segundo Carvalho 

(1994) são:  

 Conhecer os alunos em atividade de Educação Física; 

 Apresentar o programa de Educação Física do respetivo ano; 

 Rever aprendizagens anteriores; 

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

organização e normas de funcionamento;  

 Avaliar o nível inicial dos alunos e as suas possibilidades de desenvolvimento 

no conjunto das matérias de Educação Física; 

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

calendarização das atividades); 

 Recolher dados para definir as prioridades de desenvolvimento para a etapa 

seguinte (objetivos); 

 Recolher dados para orientar a formação de grupos, podendo estes assumir as 

caraterísticas de grupo de nível, caso a heterogeneidade da turma o justifique; 

 Identificar aspetos críticos no tratamento de cada matéria (formas de 

organização, questões de segurança, formação de grupos, etc.); 
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 Recolher dados para, em conjunto com os outros professores do departamento 

elaborar o plano plurianual, estabelecer metas para cada ano de escolaridade 

e definir objetivos minímos.  

Posto isto, durante as aulas desta etapa o primordial objetivo será avaliar o nível dos 

alunos em todas as matérias e, inerente a este mesmo objetivo, pretende-se visualizar 

quais os alunos que vão precisar de um maior acompanhamento, quais as matérias 

em que os alunos se encontram mais distantes do nível de objetivos estabelecidos no 

programa, quais as capacidades motoras que merecem uma atenção especial e quais 

os aspetos críticos no tratamento das matérias e na organização da turma (Jacinto, 

Comédias, Mira, & Carvalho, 2001). 

No que diz respeito ao desempenho do professor estagiário, os objetivos são: 

 Diagnosticar quais as dificuldades e as facilidades do professor; 

 Estabelecer estratégias para ultrapassar as dificuldades encontradas no 

decorrer das aulas; 

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

Formação.  

 

2. Áreas e Matérias 

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

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

e por fim, a área dos Conhecimentos. 

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

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

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

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

serem abordadas na Avaliação Inicial são: 

 Jogos Desportivos Coletivos 

o Futebol 

o Voleibol 

o Basquetebol 

o Andebol 
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 Ginástica 

o Ginástica de Solo 

o Ginástica de Aparelhos 

 Atletismo 

o Salto em Comprimento 

o Lançamento do peso 

 Desporto de Raquetas 

o Badmínton 

 Patinagem 

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

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

Fitnessgram, mais precisamente:  

 Vaivém (Aptidão aeróbia); 

 Abdominais (Força Média); 

 Extensão de Braços (Força Superior); 

 Extensão de Tronco (flexibilidade do tronco); 

 Flexibilidade de Ombros. 

Em relação à área dos Conhecimentos, os alunos realizarão um questionário com o 

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

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

atividade física. 

3. Caraterização dos Recursos 

3.1.  Recursos Temporais 

De acordo com o Projeto Curricular de Educação Física 2011/2015, a Avaliação Inicial 

deverá ficar concluída ainda no mês de Outubro. Numa reunião de núcleo de estágio 

ficou acordado entre os estagiários que a duração desta etapa seria de 6 semanas, 

cumprindo assim as orientações dos Programas Nacionais de Educação Física. 

Portanto, esta etapa teve o início no dia 15 de Setembro e será finalizada no dia 24 de 

Outubro. 

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

em dias consecutivos. 

A turma nesta etapa irá efetuar um total de doze aulas para a avaliação inicial, 

correspondendo seis aulas a blocos de 45 minutos e as restantes seis, a blocos de 90 

minutos. 

 

3.2. Recursos Espaciais 

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. 

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

mesmo espaço 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.  

Durante esta etapa, as aulas da turma do 7º3ª serão distribuídas pelos seguintes 

espaços: 

Tabela 1 - Recursos Espaciais 

 Aula 45 min. Aula 90 min. Total 

G1 2 2 4 

G2 2 2 4 

G3 2 2 4 

Total 6 6 12 

 

4. Formação dos Grupos  

Na fase inicial da 1ª etapa a formação dos grupos baseou-se através do número dos 

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

devido à ausência de alguns alunos nas aulas, os grupos de trabalho foram adaptados 
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às necessidades avaliativas em cada matéria, isto é, foi dada prioridade aos alunos 

que tinham a matéria em falta para a avaliação e não o seu número de aluno.  

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

realizar um maior número de comportamentos desviantes, sendo esta uma 

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

avançada da 1ª etapa. 

Portanto os grupos de trabalho tiveram sempre um cariz heterogéneo, quer ao nível de 

desempenho, quer ao nível do género dos alunos. 
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5. Calendarização das avaliações/aprendizagens 

Tabela 2 - Calendarização das avaliações/aprendizagens 

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                         

Adbominais                         

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

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

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

 Polivalência dos espaços; 

 O Roulement – sistema de rotação dos espaços; 

 Aulas politemáticas 

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

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

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

 

6. Estilos de Ensino 

Os estilos de ensinos predominantes nesta etapa 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.  
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7. Estratégias de Ensino 

7.1. 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; 

 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; 

 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 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; 

 

7.2. Organização 

7.2.1. 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 aula; 

 Nesta fase inicial são introduzidas ordens de comando de forma a criar certas 

rotinas de trabalho, 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; 

 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; 
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 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; 

 

7.2.2. Espaços e Materiais 

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

estes sejam autónomos nesta tarefa; 

 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.  

 

 

7.2.3. Tempo 

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

aula e iniciam a corrida inicial; 

 

7.2.4. 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. Na avaliação inicial é 

expresso pela situação A e situação B de cada matéria; 

 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; 

  

7.3. 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; 
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 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. 

 

7.4. 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; 

 Relembrar as regras de segurança sempre que for necessário; 

 

7.5. Feedbacks 

 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. 
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7.6. Estratégias de Avaliação e Controlo 

 A avaliação inicial será registada no momento em que os alunos executam as 

tarefas pedidas mas o professor terá sempre prioridade de intervir junto dos 

alunos para que avaliação seja também um momento de aprendizagem; 

 A interpretação dos dados recolhidos da avaliação deve ser analisada após a 

aula; 

 Identificar os casos extremos no que respeita ao relacionamento entre alunos, 

professor e tarefas; 

 Cada matéria é observada mais que uma vez, garantindo assim um maior 

número de visualizações de prática de cada aluno, o que permite uma melhor 

apreciação do nível em que o aluno se encontra; 

 Nas aulas de 45 minutos serão observadas no máximo 2 matérias enquanto 

nas aulas de 90 minutos poderão ser visualizadas 3 ou mais matérias; 

 Na perspetiva da avaliação do professor, realizar sempre uma autoscopia após 

cada aula lecionada. 
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