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INTRODUÇÃO 

 

Considerando as orientações estratégicas do grupo de EF, irei desenhar em o plano de trabalho de turma, 

cuja operacionalização ocorrerá de forma adequada a cada aluno, baseando-se nas conclusões da avaliação inicial e 

nas opções que daí advêm. 

Na elaboração do plano de EF da turma e nas tarefas que lhe são associadas o critério principal de seleção e 

operacionalização dos objetivos e das atividades formativas é o aperfeiçoamento efetivo dos alunos. Trata-se de 

formular as prioridades de desenvolvimento identificadas pela avaliação formativa. 

Numa primeira fase, o desenho/esboço do plano de turma deverá considerar a organização geral do ano 

letivo em etapas, ou seja, em períodos mais reduzidos de tempo que facilitem a orientação e regulação do processo 

de ensino-aprendizagem. Estas etapas devem assumir características diferentes, ao longo do ano letivo, consoante o 

percurso de aprendizagem dos alunos e as intenções do professor. 

A organização destas etapas deve considerar o calendário escolar (os períodos letivos), as características das 

instalações disponíveis (conforme o plano de rotação), bem como as condições climatéricas ao longo do ano, 

procurando aproveitar de uma forma eficaz os diversos recursos da escola, especialmente em escolas que dispõem 

de espaços exteriores. 
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CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 

 

A turma do 10º H1 é uma turma da área de Humanidades composta por alunos provenientes de várias 

escolas nas redondezas, incluindo a Eça de Queirós. É constituída por 27 alunos, do 16 do género feminino e 11 do 

género masculino, os alunos têm idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos de idade. Não existe na turma 

nenhum aluno com Necessidades Educativas Especiais. 
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A turma na maioria é assídua, mas não é pontual. Verifica-se um atraso constate de alguns alunos, pelo que 

irei continuar a ser rigorosa com a pontualidade.  

Nas aulas a participação massiva não acontece, sendo que a preferência pelas matérias é proeminente para 

a disponibilidade nas mesmas. No entanto é de salientar um pequeno grupo de alunos que está sempre disponível e 

empenhado, independentemente da matéria. A autonomia geral da turma, deverá melhorar com a criação de 

rotinas e troca de ideias de melhores formas de trabalhar. 

Na aula de apresentação foram apresentadas e reforçadas as regras e conduta na disciplina de EF, contudo 

alguns alunos tiveram dificuldades em fazê-las cumprir e respeitá-las no inicio do ano letivo (principalmente na 

pontualidade e atenção/concentração), fazendo com que a postura por mim adotada fosse um pouco mais rígida, 

garantindo a disciplina pela prevenção e não pela punição. 

Verifica-se, de uma forma geral, que a turma ainda apresenta um nível baixo na generalidade das matérias. 

Se compararmos com o PNEF verificamos que a generalidade dos alunos se encontra muito abaixo do nível esperado 

para o 10º ano.  

Relativamente aos ritmos de aprendizagem, verifica-se que o empenho tem estado diretamente ligado ao 

potencial de aprendizagem dos alunos, isto é, verifica-se que os alunos mais empenhados e com vontade de 

aprender, são os que têm tido uma evolução mais notável, mesmo nas matérias que menos gostam ou dominam. 

Terei de ter atenção especial, nos alunos em que o nível é inferior (que ainda são muitos). 

 

Caraterização Individual dos Alunos 

Nº Nome Observações 

1 Alda Aluna com pouca disponibilidade motora. Por vezes distraída e faladora. 

3 Ana Rita 
Aluna com algumas dificuldades, no entanto esforça-se por ultrapassa-las. Empenhada e dedicada 

quando solicitada. 

4 Bernardo 
Aluno com dificuldades, com um reportório motor fraco. No entanto, quando estimulado empenha-se 

em ultrapassar as suas dificuldades. Vai ter de trabalhar muito para ter sucesso em EF. 

6 Bruna Aluna com muitas dificuldades e sem motivação para a prática desportiva. Falta com frequência. 

7 Bruno 
Aluno com alguma disponibilidade motora, mas pouco interessado. Não aceita muito bem quando é 

chamado atenção (quer seja por atrasos, quer seja por falta de empenho na atividade). 

8 Carolina 
Aluna bem comportada, motivada e com grande disponibilidade motora. No entanto faladora, e 

distrai-se facilmente. 

9 Diogo Bral Aluno bem comportado e divertido e com muito potencial de aprendizagem. 

10 Diogo M. 
Aluno excelente, bem comportado e empenhado. Por vezes distrai-se, mas quando chamado a 

atenção melhora o seu comportamento. 

11 Francisco O. 
Aluno com disponibilidade motora, mas pouco atento, empenhado e com atrasos sucessivos. Tem um 

comportamento de brincadeira constante na aula. 

12 Francisco F. Aluno com grande potencial de aprendizagem, no entanto distrai-se facilmente nas aulas. 

13 Helena 
Aluna com grandes dificuldades motoras, pouco motivada e não gosta da disciplina. Chega 

sucessivamente atrasada e terá de ser motivada a empenhar-se para ultrapassar suas dificuldades. 

14 Inês Aluna com dificuldades motoras, mas bem comportada e empenhada nas aulas. 

15 Jorge Aluno com doença muscular, e não realiza aula prática. 

16 Kevin Aluno com algumas dificuldades motoras, mas muito empenhado em realizar novas aprendizagens. 
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Por vezes muito falador e brincalhão. 

17 Lina Aluna reservada, mas com alguma disponibilidade motora. Cumpre o que lhe é solicitado. 

18 Madalena F. 
Aluna muito fraca a nível motor, e pouco empenhada. Terá de se esforçar muito para ultrapassar suas 

dificuldades. 

19 Madalena B. Aluna fraca a nível motor, mas muito empenhada e atenta nas aulas. 

21 Margarida 
Aluna com alguma disponibilidade motora, e empenhada em adquiri novas aprendizagens. Bem 

comportada e esforçada. 

23 Mª Vanessa Aluna com grande potencial de aprendizagem, mas muito faladora e pouco concentrada nas aulas. 

25 Pedro 
Aluno com grande potencial de aprendizagem, mas pouco empenhado/motivado na aula. Por vezes 

quando chamado a atenção, responde de forma rude. Tem atrasos sucessivos. 

28 Rita 
Aluna excelente, mas muito faladora e “hiperativa”. No entanto quando chamada a atenção, tentar 

melhorar comportamento e não é mal-educada. 

29 Samuel Aluno com disponibilidade motora, mas com faltas de material, presença e atraso. 

30 Tomás 
Aluno com alguma disponibilidade motora, pouco empenhado nas tarefas que não lhe agradam, e 

chega sempre atrasado. 

31 Vanessa Aluna com algumas capacidades, no entanto tem algumas faltas de material e de doença. 

32 Inês 
Aluna com alguma disponibilidade motora, mas muito faladora e pouco empenhada nas tarefas da 

aula. Chega sempre atrasada. 

22 Mª Inês Aluna bem-educada e empenhada em ultrapassar as suas dificuldades (que são bastantes). 

34 Joana 
Aluna ingressou na turma, no final da avaliação inicial, no entanto, parece ser empenhada e bem 

comportada. No entanto, com nível motor baixo. 

 

DECISÕES CURRICULARES 

 

O planeamento de todo o ano letivo não seria possível sem saber o nível dos alunos e prognosticar o seu 

desenvolvimento. O diagnóstico dos alunos foi feito durante a etapa da AI. Esta etapa seguiu as orientações do 

Protocolo de Avaliação Inicial (AI) definido pelo GEF da Escola Secundária Eça de Queirós (ESEQ). A análise detalhada 

dos resultados obtidos na AI pode ser consultada no documento “Balanço da Avaliação Inicial”. Tentei ao máximo 

fazer um prognóstico realista e ao mesmo tempo ambicioso, tendo em conta a situação atual do aluno, mas também 

o seu potencial de aprendizagem e qual o papel da minha intervenção. Os alunos foram avaliados em 3 áreas: 

Atividades Físicas e Desportivas (AFD), na área da Aptidão Física (AF) e nos Conhecimentos (C).  

Nas tabelas que se seguem irá ser apresentado o diagnóstico e prognóstico dos níveis de cada aluno. No caso 

das AFD, os níveis das várias matérias são apresentados utilizando a seguinte nomenclatura: NI- Não Introdutório; PI 

– Parte Introdutório; I – Introdutório; PE – Parte Elementar; E – Elementar.   
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ATIVIDADES FÍSICAS DESPORTIVAS – DIAGNÓSTICO/PROGNÓSTICO 

Matérias 
JDC Ginástica Atletismo Raq. Dança 

Prognóstico 
Fut Basq Vol And Solo Trave B. Fixa Mini Plinto Peso Salto Corrida Bad Sociais Trad. 

Nº Nome D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P Nota 

1 Alda NI I NI I NI I NI I NI I I E NI PE PI PE NI I PI E PI PE PI E NI I PI PE PI PE I;I;I;PE;PE (14/15) 

3 Ana Rita NI I NI I NI I PI I NI I I E PI I PI I NI I PI E PI I PI E NI I PI PE PI PE I;I;I;PE;PE (14/15) 

4 Bernardo NI I NI I NI I NI I NI I I E I PE PI PE NI I PI E I PE I E NI I PI PE PI PE I;I;I;PE;PE (14/15) 

6 Bruna NI I NI I NI I NI I NI I PI E PI I PI I NI I PI E PI I PI E NI I PI PE PI PE I;I;I;PE;PE (14/15) 

7 Bruno I I PI I NI I PI I I PE I E PI I PI I PI I I E I I I E NI I PI PE PI PE I;I;PE;PE;PE (14/15) 

8 Carolina NI I NI I PI PE PI I I E I E I E PI E NI I PI E  E I E NI I PI PE PI PE I;I;I;E;PE (16/17) 

9 Diogo Bral PE E I E I E I PE I E I E I E I E PI PE I E I E PE E PI PE PI PE PI PE E;E;E;E;PE (18/20) 

10 Diogo M. PE E I E I E PE E I E I E I E I E PI E I E I E PE E I E PI PE PI PE E;E;E;E;PE (18/20) 

11 Francisco O. I E PI PE PI PE I PE I E I E I E I E PI PE I E I E PE E PI PE PI PE PI PE PE;E;E;E;PE (16/17) 

12 Francisco F. PE E I E I E PE E I E I E I E I E PI PE  E I E PE E PI PE PI PE PI PE E;E;E;E;PE (18/20) 

13 Helena NI I NI I NI I NI I I E PI E PI I PI I NI I PI E I I I E NI I PI PE PI PE I;I;I;I;PE (14/15) 

14 Inês NI I NI I NI I NI I NI I PI E NI I NI I NI I NI E PI I PI E NI I PI PE PI PE I;I;I;I;I (10/13) 

15 Jorge                                

16 Kevin NI I NI I NI I PI I NI I I E I E I E PI PE I E I E PE E NI I PI PE PI PE I;I;PE;E;PE (16/17) 

17 Lina NI I NI I NI I PI I PI I I E I E I E NI PE PI E PI E I E NI I PI PE PI PE I;I;PE;E;PE (16/17) 

18 Madalena F. NI I NI I NI I PI I I PE PI E PI I PI I NI I I E  I I E NI I PI PE PI PE I;I;PE;I;PE (14/15) 

19 Madalena B. NI I NI I NI I PI I I PE I E PI I PI I NI I I E I I I E NI I PI PE PI PE I;I;I;I;PE (14/15) 

21 Margarida NI I NI I NI I PI I I E I E PI PE PI PE NI I PI E I PE PE E NI I PI PE PI PE I;I;PE;PE;PE (14/15) 

23 Mª Vanessa I PE PI PE I E PI I PI I I E PI PE PI PE NI I I E PI PE PE E PI I PI PE PI PE PE;I;PE;PE;PE (16/17) 

25 Pedro PE E I E I E PE E I E I E I E I E PI PE I E I E PE E PI PE PI PE PI PE E;E;E;E;PE (18/20) 

28 Rita I E I E I E I PE I E I E PE E I E PI PE PE E I E PE E I E PI PE PI PE E;PE;E;E;PE (18/20) 

29 Samuel I PE PI PE PI PE I PE PI I I E PI PE I PE PI PE I E  PE I E PI I PI PE PI PE PE;I;PE;PE;PE (16/17) 

30 Tomás PE E I PE PI I I PE I E I E PI I I I PI PE I E  I I E NI I PI PE PI PE PE;PE;I;I;PE (14/15) 

31 Vanessa NI I PI PE NI I PI I NI I I E PI I PI I NI I PI E  I I E NI I PI PE PI PE I;I;I;PE;PE (14/15) 

32 Inês NI I NI I NI I NI I PI E PI E PI PE PI PE NI I PI E I PE PI E NI I PI PE PI PE I;I;PE;PE;PE (14/15) 

22 Mª Inês NI I NI I NI I NI I PI PE PI E PI PE PI PE NI I PI E PI PE PI E NI I PI PE PI PE I;I;PE;PE;PE (14/15) 

34 Joana NI I NI I NI I NI I PI I PI E PI I PI I NI I PI E PI I PI E NI I PI PE PI PE I;I;I;I;PE (14/15) 

Total NI/PI 16  20  20  17  8  7  16  16  26  13  8  7  24  26  26   

Total I/PE/E 10 26 6 26 6 27 8 27 15 27 19 27 10 27 10 27 0 27 12 27 13 27 18 27 2 27  27  27  
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 APTIDÃO FÍSICA – DIAGNÓSTICO/PROGNÓSTICO 

Nº Nome Idade Peso Altura IMC %MG 
Vai e Vem Ext. Braços Abdo. 

Impulsão Horizontal 

Senta/Alcança Ombros 

D E D E D/E 

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

1 Alda Carvalho 15 86,4 177 34,6 29,9 24 28 0 7 27 27 105 24 ZSAF 16 ZSAF s s S 

3 Ana Rita Martins 16 66,4 159 33,2 22 22 28 2 7 33 33 125 37 37 31 31 s s S 

4 Bernardo Rocha 15 73,7 175 26,2 19,8 33 50 5 18 40 40 125 21 21 24 24 s s S 

6 Bruna Moreno 16 65,1 154 30,7 20 24 28  7  25   ZSAF  ZSAF s n S 

7 Bruno Ferreira 15 49,7 170 8,2 4,1 54 60 14 18 29 29 194 21 21 30 30 s s S 

8 Carolina Marcelino 16 39,3 148 11 4,3 27 28 2 7 31 31 138  ZSAF  ZSAF s s S 

9 Diogo Bral 15 57,4 170 15,9 9,1 58 60 5 18 39 39 168 29 29 27 27 s s S 

10 Diogo Monteiro 18 65,6 169 10,3 6,8 62 65 20 20 25 25 212  ZSAF  ZSAF s n S 

11 Francisco Omelas 16 55,8 175 7,7 4,3  60 16 18 42 42  17 ZSAF 14 ZSAF s s S 

12 Francisco F. 17 62 175 6,6 4,1  60 20 20 41 41  27 27 25 25 n n S 

13 Helena Vieria 14 50,9 165 22 11,2 37 40 2 7 25 25 113 19 ZSAF 20 ZSAF s s S 

14 Inês Pereira 16 67,9 158 35,7 24,2 17 24 0 7 20 20 110  ZSAF  ZSAF s s S 

15 Jorge Correia 15             ZSAF  ZSAF   S 

16 Kevin Marques 16 53,5 160 9,7 5,2 37 60 6 18 40 40 165 13 ZSAF 14 ZSAF s n S 

17 Lina Slidenko 16 71,1 168 26,5 18,6 32 35 0 7 36 36 114 32 32 31 31 s s S 

18 Madalena Freitas 15 40,5 157 14,5 5,9 28 30 4 7 26 26 119 19 ZSAF 21 ZSAF s s S 

19 Madalena B. 15 86,4 166 37,3 32,2 25 30 4 7 27 27 129 26 26 26 26 s s S 

21 Margarida Filipe 16 61,2 159 32 19,6 32 35 5 7 40 40 115 28 ZSAF 23 ZSAF s s S 

23 Mª Vanessa 15 83,9 174 31,2 26,2 36 40 7 7 27 27 152 17 ZSAF 17 ZSAF s s S 

25 Pedro Martins 15 68,3 178 19,7 10,7 57 60 13 18 40 40 197 27 27 25 25 s s S 

28 Rita Carneiro 15 59,3 165 25,7 15,2 42 50 5 7 40 40 163 38 38 34 34 s s S 

29 Samuel Santos 17 53 170   62 65  18  40 250  ZSAF  ZSAF s s S 

30 Tomás Amaral 14 80,5 173 29,8 24 52 55 5 18 27 27 155 24 24 26 26 s s S 

31 Vanessa Ramos 17 61,8 155 34,4 23,7 21 35 3 7  35 110 36 36 32 32 s s S 

32 Inês Gonçalves 15 49,6 166 22,5 11,2  25 2 7 39 39  25 ZSAF 25 ZSAF s s S 

33 Mª Inês 14 52,8 156 26,5 14 32 35  7  25 127  ZSAF  ZSAF s S S 

34 Joana 15      25  7  25   ZSAF  ZSAF s s s 
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CONHECIMENTOS 

 
Na ficha aplicada aos alunos, para avaliação dos conhecimentos, toda a turma apresenta níveis satisfatórios, 

com uma média de 12 valores. Terei de estimular nos alunos novas aprendizagens dos  conteúdos de 10ºAno de EF.  

 

TEMÁTICAS PRIORITÁRIAS 

 

Após analise da grelha de Balanço da AI, considero que dos Jogos Desportivos Coletivos – Voleibol, Futebol e 

Basquetebol, o Badminton e a Ginástica de Aparelhos são as matérias mais problemáticas, visto que alguns alunos 

ainda se encontram no nível não Introdutório. 

Relativamente à AF, a maioria dos alunos está também muito aquém do esperado, que seria a Zona Saudável 

de Aptidão Física (ZSAF). Apesar de ter de se intervir em todas as capacidades, a Força Muscular e a Flexibilidade 

foram identificadas como as mais críticas.  
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ESTRUTURA DAS ETAPAS DO PLANO DE TURMA 

 

Tendo em conta o calendário escolar, e de acordo com o modelo por etapas, ficou definido que as primeiras 

6 semanas seriam a Etapa 0 – Avaliação Inicial, seguindo-se a 1ª Etapa – Revisão e Recuperação, 2ª Etapa – 

Aprendizagem e Desenvolvimento e a 3ª Etapa – Recuperação, Consolidação, que culminará sensivelmente com o 

término do ano letivo. Cada uma destas etapas terá as respetivas Unidades de Ensino (ao todo serão 8), com um 

conjunto de aulas que têm os mesmo objetivos e estrutura semelhante.  

O planeamento é elaborado tendo em conta os espaços e a duração das aulas – estão previstas 3 aulas de 

50`por semana, em 3 espaços diferentes: Pavilhão, Sala polivalente e Campo de Jogos Exterior. Tentarei aproveitar 

todas as potencialidades de cada espaço para a prática das várias matérias. Cada UE contempla todos os espaços, 

sendo que a rotação é fixa, dentro de cada semana – cada dia da semana tem um espaço definido durante todo o 

ano letivo.  

As matérias a abordar no 10º Ano, são:  

 Jogos Desportivos Coletivos: Futebol, andebol, Basquetebol, Voleibol; 

 Ginástica: Solo e Aparelhos; 

 Atletismo: Lançamento Peso, Salto altura, Corrida de Velocidade e Estafetas; 

 Raquetes: Badminton; 

 Dança: sociais e Tradicionais; 

  

A nível da Aptidão Física, será uma área trabalhada em todas as UE, principalmente a aptidão aeróbia, a 

força e a flexibilidade. Os conhecimentos serão aprofundados na Etapa 2 e 3. 

 

Em seguida apresento uma grelha global do planeamento anual, e de todas as etapas. 
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PLANEAMENTO ANUAL 

 

 

Período 1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

Data Início: 18 setembro 
Fim: 16 dezembro 

Início: 5 janeiro 
Fim: 20 março 

Início: 7 de abril 
Fim: 12 de junho 

Etapa 
0 Etapa  Avaliação 

Inicial 
1ª Etapa 

Revisão e Recuperação 
2ª Etapa 

Aprendizagem e Desenvolvimento 
3ª Etapa 

Consolidação 

U.E. Avaliação Inicial 1ª UE 2ºUE 3ºUE 4ºUE 5ºUE 6ºUE 7ºUE 8ºUE 

Início 18 setembro 3 novembro 24 novembro 05 janeiro 02 fevereiro 02 março 07 Abril 27 abril 25 maio 

Fim 31 outubro  21 novembro 16 dezembro 30 janeiro 27 fevereiro 20 março 24 Abril 22 maio 12 junho 

Nº aulas 20 9 10 12 12 9 9 12 9 

Pavilhão 6 3 4       

Matérias 

Voleibol 
Badminton 

Andebol 
Atletismo 

Fitnessgram 

Voleibol 
Badminton 

Badminton 
Voleibol 

Salto Altura 

Voleibol 
Badminton 
Atletismo 

Basquetebol 
Voleibol 

Basquetbol (*) 
Badminton (*) 

Voleibol (*) 
   

Ginásio 6 3 3       

Matérias 

Gin. solo 
Gin. Aparelhos 

Fitnessgram 
Danças 

Ginástica solo, 
Aparelhos 

Ginastica solo 
Aparelhos 

Ginastica solo 
Aparelhos 

Dança Trad. 

Salto em Altura 
Dança Tradicionais 

(*) 

Ginastica solo 
Aparelhos (*) 
Danças Sociais 

(*) 

   

Exterior 6 3 3       

Matérias 

Andebol 
Futebol 

Basquetebol 
Atletismo 

Futebol 

Basquetebol 

Futebol 

Basquetebol 

Andebol 
Futebol 

Atletismo 

Andebol 
Atletismo 

Andebol (*) 
Futebol (*) 

Atletismo (*) 
   

AVALIAÇÃO AI AF AF/AS (*) AF/AS (*) AF/AS (*) 

Aptidão Física Aptidão Aeróbia, Força Média e Superior, Flexibilidade Aptidão Aeróbia, Força Média e Superior, Flexibilidade 
Aptidão Aeróbia, Força Média e Superior, 

Flexibilidade 

Conhecimentos Avaliação Inicial 

Tipos de atividade física e/ou desportiva adequados 
Fenómenos associados a limitações das possibilidades de 
prática das atividades físicas, aptidão física e saúde dos 

individuais e populações 

Estilos de vida saudável 

Papel das atividades físicas  
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PLANEAMENTO – AFD, AF e C 

 O projeto curricular de EF da ESEQ define que para o 10º ano de escolaridade, os alunos nas várias matérias 

devem atingir o nível elementar (E). Tendo em conta as grandes dificuldades da turma, penso que de um modo 

geral, a turma não vai conseguir atingir os objetivos definidos no PCEF.  

OBJETIVOS GERAIS 

Neste ponto serão apresentados os objetivos gerais, comuns a todas as áreas. Neste sentido, o aluno deve 

participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do grupo, tendo em linha de conta os 

seguintes pontos: 

 Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de parceiros quer no 

de adversários; 

 Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções do(s) 

outro(s) e as dificuldades reveladas por eles; 

 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); 

 Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao êxito, 

segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma; 

 Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade individual e do grupo, 

considerando também as que são apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade; 

 Assumindo 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; 

 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. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS - AFD 

 

FUTEBOL 

Competências Transversais: O aluno: 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. 

Nível AI 
1ª 

Etapa 
2ª 

Etapa 
3ª 

Etapa 
COMPETÊNCIAS POR NIVEIS 

Alunos 

Alda; Ana Rita; Bruna; 
Helena; Inês P; Lina; 

Madalena F.; Mª Inês 
Madalena B.; Inês G.;  

Bernardo; Carolina 
Kevin; Margarida; 

Vanessa 

NI PI I 
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 Nível PI – Em Situação analítica:    - receciona a bola com a parte interior do pé; 
                                                               - Passa a bola ao colega; 
                                                               - Condução de Bola; 
          Em situação jogo reduzido, em superioridade numérica (4X1; 3x1+GR), o aluno mantém a posse de 
bola na equipa. 
 Nível I – O aluno em situação de jogo 3x3 realiza:   
    No ataque (em posse de bola): Receção e controlo de bola; Passe; Remate; e Condução de bola.  
    No ataque (sem bola): Desmarcação. 
     Na defesa (após perda de bola): Marcação do seu adversário direto.  
 Nível PE –  Em situação de jogo reduzido (3x3, 5x5), o aluno:    
     -Imprime velocidade e precisão aos aspetos anteriores 
      -Desmarca-se após o passe e, para se libertar do defensor, cria linhas de passe, ofensivas ou de 
apoio, procurando o espaço livre. 
 Nível E – O aluno em situação de jogo 5x5, ao receber a bola e enquadra-se ofensivamente optando 

por:  

      Rematar;  
      Passar a um colega em desmarcação para a baliza;  
      Conduzir a bola para rematar ou passar. 
      Desmarca-se para oferecer linhas de passe na direção da baliza e/ou de apoio;  
      Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em desmarcação para a 
baliza; 
      Marca o seu atacante, após perda da posse da bola.  

Bruno; Francisco O.; 

Mª Vanessa; Rita;  

Samuel 

I I PE 

Diogo B.; Diogo M. 

Francisco F.; Pedro 

Tomás 

PE PE E 
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VOLEIBOL 

Competências Transversais: O aluno: Conhece o objetivo do jogo, identifica e descrimina as principais ações técnico -táticas que o caracterizam (Serviço, passe, 
receção, finalização), bem como 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, adequand o a sua ação a esse conhecimento. 

Nível AI 
1ª 

Etapa 
2ª 

Etapa 
3ª Etapa COMPETÊNCIAS POR NIVEIS 

Alunos 

Alda; Bernardo; Bruna; 
Bruno; Inês P.; Kevin; 

Lina; Madalena F.; 
Madalena B.; Inês G.; 

Mª Inês; Carolina; 
Joana 

NI PI I 
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 Nível PI – Em situação de exercício 1+1 (e posteriormente 2+2) em cooperação, o aluno mantém a bola no ar, 
utilizando passe. 
 Nível I – O aluno, em situação de exercício analítico e situação de jogo 1x1:  
                        Serve por baixo;  
                        Recebe a bola em passe ou em manchete (de acordo com a trajetória da bola);  
                        Assume uma posição base que lhe permita deslocar-se. 
                      Em situação de jogo 2+2, num campo de dimensões reduzidas, o aluno efetua passe e manchete, 
mantendo a bola no ar, com número limitado de toques de cada lado.  
 Nível PE – Em situação de exercício 2x2 ou 4x4, o aluno: 

      -Realiza passe ou manchete, de acordo com a trajetória da bola, posicionando-se correta e oportunamente 

para direcionar a bola para cima e para a frente de forma a dar continuidade ao jogo;  

       -Ao 2º toque, passa a bola a um colega ou envia a bola para o campo contrário;                     

      - Serve por baixo. 

Francisco O.; Tomás; 
Carolina; Samuel 

PI PI I 

Diogo B.;  Mª Vanessa; 
Diogo M.; Francisco F.; 

Pedro; Rita 
I I PE 
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BASQUETEBOL 

Competências Transversais: O aluno: 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. 

Nível AI 
1ª 

Etapa 
2ª 

Etapa 
3ª 

Etapa 
COMPETÊNCIAS POR NIVEIS 

Alunos 

Bruna; Helena; Inês P.;  
Madalena F.; Inês G.;  
Mª Inês; Joana; Alda; 
 Ana Rita; Bernardo;  
Carolina; Kevin; Lina; 

Madalena B.; Margarida 

NI PI I 
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a
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 Nível PI – O aluno em situação 3x1 faz a manutenção da posse de bola, através de passe de peito 
ou picado se pode passar a um colega, ou drible em progressão se tem espaço livre, finalizando com 
lançamento em apoio. 
 Nível I – O aluno em situação de jogo 3x3: 
               No ataque (em posse de bola):  
 Receção da bola; Posição ofensiva base; Passe de peito e picado; Progressão em drible; 
Lançamento em apoio e na passada; Passe e desmarca-se. 
                No ataque (sem bola):  
                               Desmarca-se. 
                Na defesa (após perda de bola):  
                                 Assume posição defensiva básica; Intercepta a bola; Faz marcação ao adversário 
mais direto. 
 Nível PE – O aluno em situação de jogo 3X3: 
              Em situação de transição defesa-ataque:  
                     Desmarca-se e corta para o cesto;  
                     Durante a progressão passa a bola ou progride em drible;  
              No ataque (em posse de bola), enquadra-se em atitude ofensiva básica, optando pela ação 
mais ofensiva:  
                        Faz lançamento na passada ou de curta distância;  
                        Liberta-se do defensor para finalizar ou passar;  
                        Passa desmarcando-se de seguida na direção do cesto  
                 No Ataque (sem posse de Bola):  
                         Desmarca-se; Aclara; Participa no ressalto ofensivo 
                   Após perda da posse da bola assume de imediato atitude defensiva:  
                         Dificulta o drible, o passe e o lançamento;  
                         Dificulta a abertura de linhas de passe;  
                         Participa no ressalto defensivo 

Francisco O.;  
 Mª Vanessa; Samuel;  

Vanessa; Bruno 
PI PI I 

Francisco F; Diogo B. 
Diogo M.;  Tomás; 

Pedro; Rita 
I I PE 
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ANDEBOL 

Competências Transversais: O aluno 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. 

Nível AI 
1ª 

Etapa 
2ª 

Etapa 
3ª 

Etapa 
Competências por níveis 

Alunos 

Alda; Bruna;  
Helena; Inês P.; 

 Inês G.; Mª 
Inês;  

Joana; 
Bernardo;  

NI PI I 

C
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li
d

a
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 Nível PI – O aluno em situação 3x1 faz a manutenção da posse de bola, através de passe de ombro ou picado se 
pode passar a um colega, ou drible em progressão se tem espaço livre, finalizando com remate em apoio.  
 
 Nível I – O aluno em situação de jogo de 5 (4+1 x 4+1) num campo reduzido de 25x14 m: 
      Com a sua equipa em posse de bola: Desmarca-se; com boa pega de bola opta por passe ou drible em 
progressão para finalização; finaliza em remate em salto;  
Logo que a sua equipa perde a posse da bola:  assume atitude defensiva, procurando recuperar a sua posse; tenta 
interceptar a bola; impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate.  
 
 Nível PE – O aluno em situação de jogo 5x5: 
Inicia de imediato o contra-ataque: Desmarca-se rapidamente garantindo a ocupação equilibrada do espaço de 
jogo; opta por passe ou por drible em progressão; finaliza em remate em salto  
Quando a sua equipa não consegue vantagem numérica e ou posicional continua as ações ofensivas: Desmarca-
se, garantindo a compensação ofensiva (“trapézio ofensivo”) ; ultrapassa o seu adversário direto através de drible, 
para passar ou finalizar. 
Logo que a sua equipa perde a posse da bola assume atitude defensiva, procurando recuperar a sua posse : Tenta 
interceptar a bola; impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate  
 
 Nível E –  O aluno em situação de jogo 5 x 5 e 7 x 7: 
Após recuperação de bola pela sua equipa, inicia de imediato o contra-ataque: Desmarca-se rapidamente 
garantindo a ocupação equilibrada do espaço de jogo; Opta por passe ou por drible em progressão; Finaliza em 
remate e em salto. 
Quando a sua equipa não consegue vantagem numérica e ou posicional continua as ações ofensivas:  Desmarca-
se, garantindo a compensação ofensiva (“trapézio ofensivo”); fixando a ação do seu adversário direto; ultrapassa o 
seu adversário direto: em drible ou aproveitando a regra dos apoios para finalizar; após passe, para se desmarcar; 
para passar ou rematar em suspensão ou apoiado. 
Logo que a sua equipa perde a posse da bola  assume posição defensiva, recuando para o seu meio campo (defesa 
individual) procurando recuperar a posse da bola: Faz marcação individual e à distância; faz marcação de vigilância; 
quando em marcação individual na proximidade, faz marcação de controlo.  

Madalena F.;  
Ana Rita;  

Carolina; Kevin;  
Lina; Madalena 

B.; 
 Bruno; 

Margarida; 
Vanessa; 

PI PI I 

Francisco O.; 
Diogo B.;  
Rita; Mª 
Vanessa;  

Samuel; Tomás; 

I I PE 

Francisco F;  
Diogo M.;   

Pedro;  
PE PE E 
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BADMINTON 

Competências Transversais: O aluno: Conhece o objetivo do jogo, a sua regulamentação básica e a pontuação do jogo de singulares, identifica e interpreta  as 
condições que justificam a utilização diferenciada dos seguintes tipos de batimento.  

Nível AI 
1ª 

Etapa 
2ª 

Etapa 
3ª 

Etapa 
COMPETÊNCIAS POR NIVEIS 

Alunos 

Alda; Bernardo; Bruna;  
Bruno; Inês P.; Kevin; Lina;  
Madalena F.; Madalena B.;  

Inês G.; Mª Inês;  
Ana Rita; Helena; Margarida; 

Tomás; Vanessa; Joana 

NI PI I 
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 Nível PI – Em situação de exercício 1+1 em cooperação, o aluno mantém volante no ar.  
 
 Nível I – Coopera com o companheiro, batendo e devolvendo o volante, evitando que este 
toque no chão: 
Assume a posição base; 
Desloca-se com oportunidade; 
Efetua a pega correta da raquete. 
Coloca o volante ao alcance do companheiro, executando corretamente, os seguintes tipos de 
batimentos: 
Clear – na devolução do volante com trajetórias altas.  
Lob – na devolução do volante com trajetórias abaixo da cintura. 
Em situação de exercício, num campo de Badminton, executa o serviço curto e comprido, 

colocando corretamente os apoios e dando continuidade ao movimento do braço após o 

batimento. 

 Nível PE – Em situação de jogo singulares,coopera com o companheiro, batendo e 

devolvendo o volante, evitando que este toque no chão:  

      - Coloca o volante ao alcance do companheiro, executando corretamente, os seguintes tipos 

de batimentos: Clear, Lob e  Serviço curto e comprido; 

Diogo B.; Francisco O.; 
Mª Vanessa; Francisco F.; 

Pedro; Samuel; 
PI PI I 

Diogo M.; Rita I I PE 
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GINÁSTICA 
SOLO 

Competências Transversais: O aluno: 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.  
          O aluno realiza em situação de exercício ou em sequência de habilidades no solo (em colchões), que combine, com fluidez, destrezas gímnicas. 

Nível AI 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Competências por níveis 

Alunos 

Alda; Ana Rita; Bernardo; Bruna; Inês 

P.; Kevin; Vanessa; Joana 
NI PI I 

C
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so
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 Nível PI – Em situação de exercício, o aluno realiza: Rolamento à frente 
engrupado; 
       Rolamento à retaguarda engrupado; 
 Nível I –  Em situação de exercício, o aluno realiza:  
                                 Rolamento à frente engrupado; 
Rolamento à retaguarda engrupado; Avião;   Ponte;   Vela. 
Pino em progressão; 
 Nível PE – Em exercício e em sequência: 

            Rolamento à frente de pernas estendidas e afastadas;  

            Rolamento à retaguarda com pernas unidas e estendidas;  

            Pino em progressão, com rolamento à frente; 

            Roda em Progressão.            Avião;    Ponte;    Vela.  

Lina; Mª Vanessa; Samuel; Bruno; 

Carolina; Helena; Madalena F.;  

Mª Inês; Madalena B.; Margarida; 

Inês G.;  

PI PI I 

Diogo B.; Francisco O.; Francisco F.; 

Diogo M.; Pedro; Rita; Tomás 
I I PE 

 
 
 

GINÁSTICA 
APARELHOS 

PLINTO 

Competências Transversais: O aluno: 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.  

Nível AI 
1ª 

Etapa 
2ª 

Etapa 
3ª 

Etapa 
Competências por níveis 

Alunos 

Alda; Ana Rita; Bruna; Helena; Inês P.; 

Madalena F.; Madalena B.; Vanessa ; 

 Inês G.; Mª Inês; Joana; Lina; 

Bernardo;  Carolina; Margarida;  Kevin;  

NI PI I 
C
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d
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 Nível PI – Após corrida de balanço, chamada a pés juntos no reuther e 
chegando ao solo em condições de equilíbrio para adotar a posição de sentido, 
realiza os seguintes saltos: - Salto ao eixo no boque; 

 Nível I – Após corrida de balanço, chamada a pés juntos no reuther e chegando 
ao solo em condições de equilíbrio para adotar a posição de sentido, realiza os 
seguintes saltos: 
Salto de Eixo (boque); 
Salto entre mãos (boque); 
Cambalhota à frente (plinto longitudinal).  

Diogo B.; Diogo M.; Francisco O.; 

Francisco F.; Pedro; Rita; Samuel; Tomás; 

Bruno;  Mª Vanessa; 

PI PI I 
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GINÁSTICA 
APARELHOS 

MINITRAMPOLIM 

Competências Transversais: O aluno: 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.  

Nível AI 
1ª 

Etapa 
2ª 

Etapa 
3ª 

Etapa 
Competências por níveis 

Alunos 

Inês P.;  NI PI I 

C
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 Nível PI – No minitrampolim, com chamada com elevação rápida dos braços e 
receção equilibrada no colchão de queda, realiza os seguintes saltos: Salto em 
extensão; Salto engrupado; 
 Nível I –  No minitrampolim, com chamada com elevação rápida dos braços e 
receção equilibrada no colchão de queda, realiza os seguintes saltos: Salto em 
extensão; Salto engrupado; ½ pirueta vertical. 
 Nível PE – No minitrampolim, com chamada com elevação rápida dos braços e 

receção equilibrada no colchão de queda, realiza os seguintes saltos: Salto em 

extensão; Salto engrupado; ½ pirueta vertical; Carpa de pernas afastadas.  

 Nível E – No minitrampolim, com chamada com elevação rápida dos braços e 
receção equilibrada no colchão de queda, realiza os seguintes saltos: Salto em 
extensão; Salto engrupado; ½ pirueta vertical; Carpa de pernas afastadas; ¾ de mortal 
à frente engrupado. 

Alda; Ana Rita; Bernardo; Bruna; 

Vanessa; Joana;Mª Vanessa; Bruno; 

Carolina; Helena; Madalena F.;  

Mª Inês; Madalena B.;  

Margarida; Inês G.;  

PI PI I 

Diogo B.; Francisco O.; Francisco F.; 

Diogo M.; Pedro; Rita;  

Tomás; Kevin; Lina; Samuel; 

I I PE 

 

GINÁSTICA 
APARELHOS 

TRAVE 

Competências Transversais: O aluno: 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. 

Nível AI 
1ª 

Etapa 
2ª 

Etapa 
3ª 

Etapa 
Competências por níveis 

Alunos 

Bruna; Inês P.; Helena;  

Madalena F.; Inês G.; 

 Mª Inês; Joana; 

PI PI I 
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 Nível PI –  Na trave baixa, em equilíbrio elevado, realiza um encadeamento dos seguintes 
elementos: - Marcha à frente e atrás; - Marcha na ponta dos pés (frente e atrás); - Meia volta na 
ponta dos pés. 
 Nível I –  Na trave baixa, em equilíbrio elevado, realiza um encadeamento dos seguintes 

elementos: - Marcha à frente e atrás; Marcha na ponta dos pés (frente e atrás); Meia volta na ponta 

dos pés; Salto a pés juntos. 

 Nível PE –  Na trave baixa, em equilíbrio elevado, realiza um encadeamento dos seguintes 

elementos: Entrada a um pé; Marcha na ponta dos pés (frente e atrás); Meia volta na ponta dos 

pés; Salto em extensão (troca de pé); Saída em salto em extensão.  

 Nível E - Na trave baixa, em equilíbrio elevado, realiza um encadeamento dos seguintes 
elementos: Entrada a um pé; Marcha na ponta dos pés (frente e atrás); Meia volta com balanço a 
uma perna; Salto a pés juntos com flexão das pernas; Avião; Saída em salto em extensão com meia 
pirueta. 

Alda; Ana Rita; 

Bernardo; Bruno; 

Vanessa; Mª Vanessa;  

Carolina; Madalena B.; 

 Margarida; Diogo B.; 

Francisco O.; Francisco 

F.; Diogo M.; 

I I PE 

Pedro; Rita;  

Tomás; Kevin; Lina; 

Samuel; 

PE PE E 
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GINÁSTICA 
APARELHOS 
BARRA FIXA 

Competências Transversais: O aluno: 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.  

Nível AI 
1ª 

Etapa 
2ª 

Etapa 
3ª 

Etapa 
Competências por níveis 

Alunos 

Alda ; Inês P. NI PI I 

C
o
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so
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d

a
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o
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a
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te
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o

r  Nível PI – Em situação de exercício, o aluno realiza: 
              - Balanços atrás e à frente; 

 Nível I – Em situação de exercício: 
Rolamento à frente, com saída controlada; 
Balanços em apoio com membros inferiores em extensão. 
 Nível PE – Na barra fixa, realiza com segurança e fluidez de movimentos uma 

sequência que integre: - Subida de frente com ajuda; Balanços atrás e à frente; 

Rolamento à frente, com saída controlada 

 Nível E -  Na barra fixa, realiza com segurança e fluidez de movimentos uma 
sequência que integre: 
                Subida de frente;  ½ volta em apoio; Volta de barriga; Saída à frente.  

Ana Rita; Bruna; Bruno; Helena; 

Madalena F.; Madalena B.; Margarida; 

Mª Vanessa; Samuel; Tomás; Vanessa; 

Inês G.; Mª Inês; Joana 

PI PI I 

Bernardo; Carolina; Diogo B.; Diogo 

M.; Francisco O.; Francisco F.; Kevin; 

Lina; Pedro 

I I PE 

Rita PE PE E 

 

ATLETISMO 
Salto em 

Altura 

Competências Transversais: 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.  

Nível AI 
1ª 

Etapa 
2ª 

Etapa 
3ª Etapa Competências por níveis 

Alunos 

Alda; Ana Rita; 
Bruna;  

Inês P.; Lina; Mª 
Vanessa;  

Mª Inês;  Joana 

PI PI I 
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 Nível PI – Salta em altura, em progressão para a técnica de tesoura 

 Nível I –  Salta em altura com técnica de tesoura, com quatro a seis passadas de balanço. Apoio ativo e 
extensão completa da perna de impulsão com elevação enérgica e simultânea dos braços e da perna de 
balanço; transposição da fasquia com pernas em extensão e receção em equilíbrio no colchão de q uedas 
ou caixa de saltos. 
 Nível PE –  Salta em altura com técnica de Fosbury Flop (realizado com uma execução medíocre) , com 

quatro a seis passadas de balanço, sendo as últimas três/quatro em curva. Apoia ativamente o pé de 

chamada no sentido da corrida, com elevação enérgica da coxa da perna livre, conduzindo o joelho para 

dentro (provocando a rotação da bacia). Transpõe a fasquia com o corpo ligeiramente “arqueado”. Flexão 

das coxas e extensão das pernas na fase descendente do voo, caindo de costas no c olchão com os braços 

afastados lateralmente. 

 Nível E -  Salta em altura com técnica de Fosbury Flop, com quatro a seis passadas de balanço, sendo 
as últimas três/quatro em curva. Apoia ativamente o pé de chamada no sentido da corrida, com elevação 
enérgica da coxa da perna livre, conduzindo o joelho para dentro (provocando a rotação da bacia). 
Transpõe a fasquia com o corpo ligeiramente “arqueado”. Flexão das coxas e extensão das pernas na fase 
descendente do voo, caindo de costas no colchão com os braços afastados lateralmente. 

Bernardo; Bruno; 
Carolina;  

Diogo B.; Diogo M.  
Francisco O.; 
Francisco F.; 

 Helena; Kevin; 
 Madalena F.; 
Madalena B.;  

Margarida; Pedro; 
Rita; Inês G.; 

Samuel; Tomás;  

I I E 
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ATLETISMO 
Lançamento 

Competências Transversais: 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.  

Nível AI 
1ª 

Etapa 
2ª 

Etapa 
3ª 

Etapa 
Competências por níveis 

Alunos 

Inês P.  NI PI I 
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 Nível I –  Lança de lado e sem balanço, o peso de 2/3 Kg, apoiado 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 braço do lançamento e avanço da bacia, mantendo o cotovelo afastado 
em relação ao tronco. 

 Nível E - Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num círculo 
de lançamentos. Roda e avança a bacia do lado do peso com extensão total (das pernas e 
do braço do lançamento), para empurrar o engenho para a frente e para cima, mantendo o 
cotovelo afastado em relação ao tronco. 

Alda; Ana Rita; Bernardo; Bruna; 
Carolina; Lina; Margarida; Vanessa; 

Mª Inês; Inês G.; Joana. 
PI PI I 

Bruno; Diogo B.; Diogo M.; Francisco 
O.; Francisco F.; Helena; Kevin; 

Madalena F.; Madalena B; Pedro; Mª 
Vanessa; Samuel; Tomás;  

I I PE 

Rita PE PE E 

 
 

 
 
 
 

ATLETISMO 
Corrida 

Competências Transversais: 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.  

Nível AI 
1ª 

Etapa 
2ª 

Etapa 
3ª 

Etapa 
Competências por níveis 

Alunos 

Alda; Ana Rita; Bruna;  
Inês P.; Inês G.; 
Mª Inês;  Joana 

PI PI I 
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 Nível I –  Efetua uma corrida de velocidade (40 metros), com partida de pé. Acelera até à 
velocidade máxima, mantendo uma elevada frequência de movimentos; realiza apoios ativos sobre 
a parte anterior do pé, com extensão da perna de impulsão e termina sem desaceleração nítida.  

 Nível E -  Efetua uma corrida de velocidade (40 m), com partida dos blocos de partida. Acelera até 
à velocidade máxima, realizando apoios ativos sobre a parte anterior do pé (extensão completa da 
perna de impulsão) e termina sem desaceleração nítida, com inclinação do tronco à frente nas duas 
últimas passadas. 

Bernardo; Bruno; Carolina; 
Lina; Helena; Madalena F.; 

Madalena B.; Vanessa; 
Samuel; Tomás;  

I I PE 

Diogo B.; Diogo M.; Rita; 
Francisco O.; Francisco F.; 

Kevin; Margarida; Mª Pedro;  
PE PE E 
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Danças Sociais 
Competências Transversais:  

Nível AI 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Competências por níveis 

Alunos Todos os alunos PI PI PE 
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 Nível PI –   Desenvolvimento de passos do Merengue em line dance 

 Nível I –   Desenvolvimento de passos do Merengue a pares; 

 Nível PE –  Desenvolvimento de passos Da Rumba quadrada ou chá-cha-cha a pares   

 Nível E -   Desenvolvimento de passos Da Rumba quadrada ou chá-cha-chaem dança estruturada;   

Danças Tradicionais 
Competências Transversais:  

Nível AI 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Competências por níveis 

Alunos Todos os alunos PI PI PE 
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 Nível PI –   Desenvolvimento de passos do Regadinho a pares; 

 Nível I –   Desenvolvimento de passos do Regadinho em dança estruturada; 

 Nível PE –  Desenvolvimento de passos do Malhão ou tacão e bico a pares; 

 Nível E -   Desenvolvimento de passos do Malhão ou Tacão e bico em dança estruturada 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS – AF 

 

Na aptidão física o objetivo nesta turma será que todos os alunos, até ao final do ano letivo, consigam estar 

dentro da Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF). Será trabalhada ao longo de todo o ano, pois o desenvolvimento 

das capacidades motoras, condicionais e coordenativas são indispensáveis á formação multilateral de todos os 

alunos nas várias matérias. Individualmente poderei intervir no sentido de adequar os objetivos de um aluno em 

questão, garantindo deste modo a inclusão e diferenciação. Como tal, não se considera pertinente distribuir os 

objetivos inerentes a esta área pelas etapas de formação. Neste sentido, as competências abaixo referidas estarão 

subjacentes a todas as etapas (para todos os alunos), pelo que, não se verifica a necessidade da sua inclusão 

novamente em todos os planos de etapa e unidade. 

Neste campo a atenção prioritário será dedicada à aptidão aeróbia e à força superior, visto ser os elementos 

em que os alunos apresentam mais limitações. Apresento de seguido uma tabela, com os objetivos específicos a 

desenvolver ao longo do ano.  
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Capacidades Motoras 
Condicionais e 
Coordenativas 

Competências a desenvolver ao longo de todo o ano letivo 

Resistência 

O aluno realiza, em situação de corrida contínua (a uma velocidade moderada), de jogo, percursos de habilidades ou outras: 

- Ações motoras globais de longa duração (acima dos cinco 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 oposta (Vai-Vem) percorrendo de cada vez uma distância de 20m, aumentando o ritmo da passada em cada minuto, atingindo 

ou ultrapassando o número de percursos de referência (Zona Saudável de Aptidão Física - ZSAF) – Teste Fitnessgram 

Força 

O aluno realiza com correção, em circuitos de treino ou exercitação simples, com volume e intensidade definidas pelo professor, ações motoras de 

contração muscular localizada, vencendo resistências fracas a ligeiras: 

- Força inferior (ex: Multisaltos sobre obstáculos - caixas de plinto ou banco sueco) 

- Força média (ex: Abdominais de acordo com o protocolo do Fitnessgram, Lançamentos de uma bola medicinal) 

- Força superior (ex: Extensões de braços de acordo com o protocolo do Fitnessgram). 

Flexibilidade 

O aluno, respeitando as indicações metodológicas específicas do treino de 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 (Teste do Senta e Alcança), alternadamente com uma e outra perna fletida, 

deixando a outra estendida, mantendo o alongamento máximo durante pelo menos 1”, alcançando ou ultrapassando (à 4ª tentativa) a distância definida 

(ZSAF) – Teste Fitnessgram; 

- Mantém durante alguns segundos uma e outra das pernas, em extensão completa, a um plano mais alto que a bacia, apoiando o pé no espaldar ou num 

companheiro; 

- Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com um braço por cima do ombro e outro por baixo do cotovelo, com um e outro braço (ZSAF) – Teste 

Fitnessgram; 

- Em posição de deitado facial e com as mãos sobre as coxas, realiza a extensão do tronco, mantendo a posição até à medição da distância definida (30cm), 

entre o queixo e o chão (ZSAF)- Teste Fitnessgram. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS – Conhecimentos 

 

Na área dos conhecimentos, tal como proposto no Projeto Curricular de Educação Física e no Programa 

Nacional de Educação Física, espera-se que o aluno desenvolva conhecimentos referentes à aprendizagem dos 

processos de Desenvolvimento e Manutenção da Condição Física e relativos à interpretação e participação nas 

estruturas e fenómenos sociais extraescolares, no seio dos quais se realizam as Atividades Físicas. Estes 

conhecimentos serão abordados de uma forma mais superficial ao longo das aulas práticas e de uma forma mais 

rigorosa em aulas teóricas (quando as condições climatéricas não permitirem aulas práticas). 

Ao longo do ano, no mínimo uma vez por Período letivo, os alunos devem realizar um teste, que virão a 

servir como avaliação de conhecimentos.  

Os temas a abordar serão: 

 Analisa criticamente estilo de vida saudável relacionando-os com comportamentos individuais e sociais dos 

jovens adultos; 

 Identifica tipos de atividade física e/ou desportiva adequados; 

 Identifica fenómenos associados a limitações das possibilidades de prática das atividades físicas, aptidão 

física e saúde dos individuais e populações; 

 Compreende o papel das atividades físicas. 
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

Numa prespetiva de potencialização do processo de ensino e aprendizagem, existe um conjunto de 

estratégias que deverei implementar de forma a garantir o sucesso de todo o processo. Relativamente aos estilos de 

ensino, e numa fase inicial que servirá também para definição e implementação de rotinas de aula, utilizarei o estilo 

comando e tarefa, sendo também estes estilos que considero mais adequados à minha forma de estar e de gerir a 

aula. Com o evoluir do processo de confiança com os alunos, e numa tentativa de atribuir aos mesmos maior 

autonomia, as estratégias de ensino irão evoluir no sentido de conferir à turma maior autonomia e capacidade de 

trabalho em conjunto. 

Outra das estratégias de ensino que irei implementar passa pela criação de grupos de nível, nunca numa 

prespetiva de exclusão, mas sim de potencialização, ou seja, considero existir vantagens em aprender com grupos de 

capacidades iguais, e acima de tudo, sujeito a estímulos adequados às necessidades de cada um. No entanto, com o 

decorrer das aulas existiram grupos heterogéneos ou homogéneos, dependendo sempre da organização dos 

exercícios e dos objetivos propostos, já que também pretendo que os alunos com mais dificuldades tenham um 

estímulo forte, e boas capacidades de sucesso, que muitas vezes passarão pela introdução de colegas de nível 

superior nos seus grupos. 

De forma a garantir a constante evolução dos alunos com mais capacidades, será solicitado a estes que 

colaborem com os colegas que evidenciam mais dificuldades, de forma a cooperar no seu processo de ensino e 

contribuir dessa forma para a sua aprendizagem. No que diz respeito à organização da aula, procurarei estabelecer 

desde o início rotinas de organização da aula, de forma a aumentar o tempo de prática, reduzindo assim os tempos 

de transições. Procurarei incutir nos alunos a necessidade de chegarem à aula de forma atempada, para que desta 

forma tenham mais tempo para dedicar ao melhoramento das suas necessidades. Através de um planeamento 

minucioso e que considere diversas possibilidades, procurarei diminuir os tempos de espera, tentando sempre ter 

aulas com intensidade, dinâmica e com muito tempo de empenhamento motor.  

As instruções deverão ser claras e sucintas, com recurso a palavras chave, e na maioria das vezes com 

recurso a demonstração. Procurarei ao máximo diminuir os meus tempos de instrução, através de uma boa 

articulação das palavras que profiro e com uma linguagem que seja entendível a todos os alunos. Irei, igualmente, de 

forma a diminuir os tempos de instrução, usar meios auxiliares que possibilitem aos alunos um maior conhecimento 

das tarefas a realizar em cada espaço da aula (folhas auxiliares no espaço de aula como exemplo nas aula de 

ginástica). 

Pretendo promover um clima de aula positivo, assente no respeito mútuo entre alunos/professor e 

alunos/alunos, num clima de aprendizagem mútuo, com objetivos conhecidos e partilhados por todos os 

intervenientes. Deverei ser comunicativa com os alunos, tentando sempre que possível ouvir as suas opiniões e 

preocupações, de forma a, que seja possível dominar e controlar melhor todo o processo de ensino. Em relação ao 

feedback, procurarei ser clara nos feedbacks a emitir, tentando sempre que estes sejam oportunos. Devo focar-me 
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em atribuir feedbacks que possibilitem ao aluno melhorar a sua performance. Devo também ter a preocupação de 

motivar os alunos para a prática, principalmente aqueles que apresentam maiores dificuldades. 
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AVALIAÇÃO 

 
A Avaliação Inicial, que correspondeu à Etapa 0 do planeamento, teve por base o PAI. Com base nas 

informações recolhidas várias decisões foram tomadas, sendo estas opções relativamente ao planeamento a longo 

prazo (planificação anual, estruturação das etapas, objetivos terminais, definição de matérias prioritárias para a 

turma, constituição de grupos de nível).   

Com base nas competências manifestadas pelos alunos nas diferentes matérias atribuíram-se níveis de 

competência iniciais (nível diagnóstico), já implícitos nas diferentes situações do PAI. É a partir deste balanço, entre 

as competências dos alunos diagnosticados e os objetivos propostos pelos documentos de referência que defino 

quais as matérias prioritárias, isto é, as matérias sobre as quais existe maior desfasamento entre os objetivos 

propostos pelo Plano Plurianual, e as reais competências dos alunos, juntamente com as preferências dos alunos e o 

respetivo roulement da disciplina. Além de função diagnóstica, esta avaliação tem por objetivo prognosticar, ou seja, 

baseado nas observações efetuadas e dados recolhidos, definir objetivos e um percurso a percorrer para cada aluno, 

traçando assim o seu projeto de trabalho para cada matéria. Desta forma, atribui-se um nível prognóstico indicador 

das competências que o aluno seria capaz de desenvolver em cada matéria, até ao final do ano (objetivos terminais).  

 

O processo de Avaliação Formativa irá decorrer, como o próprio nome indica, de forma contínua, 

sistemática e regular ao longo de todo o ano letivo, seguindo as orientações presentes nos PNEF, bem como, no 

Projeto Curricular de Educação Física, elaborado de acordo com o mesmo. 

Esta será a forma de avaliação mais pertinente por se realizar ao longo de todo o ano, produzindo, por isso, 

maior quantidade de informação e que se pretende que seja qualitativa, no sentido de me proporcionar a 

panorâmica da evolução da turma e de cada aluno nas diversas áreas e matérias. 

Desta forma, este processo avaliativo que decorre em todas as aulas deverá promover a reflexão acerca do 

processo de ensino-aprendizagem, permitindo reformulações nos objetivos e estratégias definidas inicialmente. 

Paralelamente, este tipo de avaliação poder-se-á entender como meio auxiliar para o aluno se posicionar no seu 

próprio processo de aprendizagem. É uma forma do aluno se consciencializar das suas competências e necessidades 

e, consequentemente, poder agir ativa e conscientemente no seu processo de ensino-aprendizagem. 

No que concerne à integração deste tipo de avaliação no planeamento, julgo pertinente inserir um momento 

de avaliação formativa no final de cada unidade de ensino (na 1ª etapa só na 2º EU), como forma de regular o grau 

de cumprimento dos objetivos preconizados. Para o efeito, poderão ser utilizadas as grelhas de avaliação do 

protocolo de avaliação inicial para avaliar os níveis dos alunos, de modo a manter os mesmos critérios de avaliação.  

Em relação à área da Aptidão Física a avaliação formativa terá um caráter mais formal no 2º e 3º Períodos, 

quando serão novamente aplicados formalmente os testes do Fitnessgram, e comparados esses resultados com os 

apresentados na avaliação inicial. 

Na área dos Conhecimentos os alunos serão avaliados além do decorrer de todas as aulas, também na 

realização de um teste com os conteúdos do 10º ano. 



 

29 

 
A Avaliação Sumativa fundamentar-se-á nas orientações do PNEF e nos critérios de avaliação da ESEQ. Esta 

avaliação é precisamente uma reflexão acerca das duas avaliações anteriores, uma sinopse das informações 

recolhidas sobre o desenvolvimento das aprendizagens e competências dos alunos ao longo de cada uma dos 

períodos letivo. A Avaliação Sumativa acontecerá antes do final de cada período letivo e será produzida tendo em 

conta os critérios de avaliação do Grupo de Educação Física (GEF). 

Ao longo deste ano letivo existirão três momentos de avaliação sumativa, correspondentes ao final de cada 

período letivo, e no também no final de cada etapa. A avaliação sumativa terá como base os critérios de avaliação 

definidos pela GEF, respetivamente 80% para a área das Atividades Físicas Desportivas em que 5% dessa 

percentagem corresponde ao domínio Sócio-afetivo, 10% para a área dos Conhecimentos e 10% para a área da 

Aptidão Física. 

É importante salientar que na minha turma existem um aluno (nº 15 – Jorge Correia), com uma avaliação 

diferente. Esteve internado com Síndroma de AMAN (Neuropatia Periférica), caracterizada por fraqueza muscular 

extrema da porção distal dos membros. No entanto não tenho ainda nenhum atestado médico que desaconselhe a 

pratica das aulas, pelo contrario, tenho um relatório de fisioterapia que aconselha o exercício físico para ganho de 

força.  O aluno ainda não frequentou nenhuma aula prática.  

 

CONCLUSÃO 
 

O Plano Anual de Turma é um documento flexível, na medida em que, poderá sofrer reajustamentos ao 

longo do ano, consoante o desenvolvimento dos alunos, de forma a melhorar todo o processo ensino-aprendizagem.  

Servindo o plano para orientar e estruturar o ano letivo, fundamental como guia do professor, este é 

realizado à escala anual, pelo que, as opções estratégicas tais como, a formação de grupos, os estilos de ensino, e 

outras decisões mais específicas serão apresentadas nos Planos de Etapa.  

Em suma, após elaborado o Plano Anual de Turma do 10ºH1, as etapas seguintes serão construídas tendo 

por base este plano, pelo que, apresentarão uma estrutura muito simplificada e sintética, de forma a facilitar a 

consulta do documento.  
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