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Introdução 

 O plano anual de turma é um documento de enorme importância dado que vai ser 

nele que vão estar inseridas as decisões estratégicas para o ano letivo bem como o trabalho 

que o professor vai desenvolver. Segundo o Programa Nacional de Educação Física, o 

desenvolvimento deste documento deve ser feito após a 1ª etapa. Etapa essa que tem como 

objetivo identificar o nível dos alunos (diagnóstico) e consoante as suas necessidades e 

potencialidades de desenvolvimento projetar o nível que se espera que atinjam no final 

do ano letivo (prognóstico). 

O objeto da primeira etapa de trabalho com a turma, no começo do ano letivo, é 

a avaliação inicial, cujo propósito fundamental consiste em determinar as aptidões e 

dificuldades dos alunos nas diferentes matérias do respetivo ano de curso, procedendo 

simultaneamente à revisão/atualização dos resultados obtidos no ano anterior. 

(Programa de Educação Física, 2001) 

Para a elaboração do presente documento vão ser retiradas informações obtidas 

neste período de avaliação inicial (5 semanas) e ainda as linhas orientadoras dos 

Programas Nacionais de Educação Física. 

 Inicialmente serão apresentados os objetivos das etapas, de seguida será feita uma 

caraterização dos recursos humanos, temporais, espaciais e materiais e caraterização da 

turma. A caraterização da turma teve como base as informações retiradas das fichas de 

identificação do aluno, aplicada na primeira aula da disciplina de Educação Física. De 

seguida serão apresentados os resultados a etapa da Avaliação Inicial por área e matéria. 

Tendo em conta toda a informação anteriormente referida vai ser possível realizar um 

planeamento global do ano letivo 2014/2015. Este planeamento vai ter também por base 

o esquema de rotação das turmas pelos espaços de aula (roulement), onde o tratamento 

de uma matéria está confinada a um ou dois espaços. Assim, esta periodização não resulta, 

como seria desejável, da interpretação que o professor faz das características dos seus 

alunos, mas sim da circulação da turma pelas diferentes instalações. 

 Por último, serão apresentados os anexos que complementam as informações 

presentes neste documento. 
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Objetivos de cada etapa 

1ª Etapa - Avaliação inicial 

 Diagnóstico do nível dos alunos nas diferentes matérias, tendo por base os 

objetivos pretendidos pelo Grupo de Educação Física estabelecidos no 

Projeto Curricular para, numa fase posterior prognosticar, definindo 

prioridades e objetivos intermédios e terminais; 

 Diagnóstico do nível dos alunos na aptidão física, para posteriormente 

prognosticar, definindo prioridades e objetivos intermédios e terminais; 

 Diagnóstico do nível na área de extensão dos conhecimentos, para 

posteriormente definir um prognóstico e prioridades; 

 Destacar alunos críticos 

 Desenvolvimento da condição física; 

 Formação de grupos de nível; 

 Conhecimento da turma e criação de um clima relacional favorável às 

aprendizagens através de dinâmicas de grupo; 

 Criação rotinas organizativas de aula definindo sinaléticas orientadoras; 

 Associação dos nomes dos alunos às respetivas caras. 

 

2ª Etapa - Recuperação e Aprendizagem 

 Abordagem às matérias em que os alunos se encontram com mais 

dificuldades; 

 Aprendizagem de gestos técnicos (habilidades motoras) das modalidades 

a serem lecionadas; 

 Desenvolvimento das capacidades físicas condicionais e coordenativas 

dos alunos com especial incidência nas capacidades mais débeis; 

 Abordagem à área de extensão dos conhecimentos; 

 Ajustamento de objetivos, caso este seja necessário. 
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3ª Etapa - Aprendizagem e Desenvolvimento 

 Consolidação das habilidades motoras adquiridas na etapa anterior e 

desenvolvê-las em situações didáticas mais próximas do jogo formal; 

 Continuação do desenvolvimento das capacidades físicas dos alunos e sua 

aplicação prática nas situações de aprendizagem; 

 Ajustamento de objetivos, caso este seja necessário. 

 

4ª Etapa - Desenvolvimento e Consolidação 

 Revisão e consolidação das aprendizagens anteriores; 

 Identificação das dificuldades e evoluções dos alunos durante todo o ano 

letivo, a nível geral (turma) e específico (aluno), comparando os objetivos 

estabelecidos e atingidos ou não (balanço entre o diagnóstico, o 

prognóstico e os objetivos atingidos) – avaliação. 
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Caraterização dos recursos humanos 

 A turma a que se refere o presente plano anual de turma é a 12º15 da Escola 

Secundária da Amadora do Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa. 

Este plano tem como objetivo o sucesso e a evolução das aprendizagens dos alunos na 

disciplina de Educação Física. O professor responsável desta turma é o Professor 

Francisco Pestana e a condução do ensino será feita por mim, estagiário Pedro Aguiar, 

sendo que estarei sempre acompanhado pelo professor Francisco Pestana. A assistir às 

aulas estarão também mais dois colegas que compõe o núcleo de estágio da Faculdade de 

Motricidade Humana, nomeadamente o professor estagiário Pedro Melo e o professor 

estagiário Tiago Chapuça. Este núcleo terá uma enorme importância nos momentos de 

reflexão e discussão após as aulas lecionadas, com o objetivo de potenciar o ensino e a 

aprendizagem.  

 Fazem parte ainda do grupo de Educação Física desta escola a professor Ana 

Brogueira, que é a também a coordenadora do grupo, a Professora Isabel Bayo, a 

professora Isabel Miffon, professora Susana Almeida, professora Paula Rodrigues, 

professora Susana Filipe, professor Fernando Jorge, professor Manuel Fonseca e o 

professor Carlos Oliveira. Estes elementos poderão ter um papel importante uma vez que 

podem fornecer informações sobre estratégias de ensino e que podem vir a ser adotados 

nas minhas aulas. 

 Fazem parte ainda da manutenção e limpeza do pavilhão de Educação Física dois 

auxiliares de ação educativa que coadjuvam os professores naquilo que for necessário, 

como por exemplo material ou iluminação do pavilhão. 

 Terei ainda contato com o diretor de turma Paulo Martins e que terá uma enorme 

importância na interpretação de alguns comportamentos e atitudes que os alunos possam 

vir a ter. 

 Por último e não menos importante, teremos ainda contato com o nosso Orientador 

Académico Acácio Gonçalves, que terá um papel determinante assim como o Orientador 

de Escola na melhoria do processo de ensino-aprendizagem do núcleo de estágio da 

Faculdade de Motricidade Humana. 
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Caraterização dos recursos temporais 

 De seguida será apresentada a calendarização do ano letivo 2014/2015. 

Períodos letivos Início Término 

1º Período 15 Setembro de 2014 16 Dezembro 2014 

2º Período 5 Janeiro de 2015 20 Março 2015 

3º Período 7 Abril de 2015 5 Junho de 2015 

Tabela 1 - Períodos letivos 

Interrupções letivas Início Término 

1ª Interrupção 17 Dezembro de 2014 4 Janeiro de 2015 

2ª Interrupção 16 Fevereiro 18 Fevereiro 

3ª Interrupção 21 Março de 2015 6 Abril de 2014 

Tabela 2 - Interrupções letivas 

 A tabela seguinte apresenta o horário da disciplina de Educação Física e o número 

total de aulas por cada período letivo da turma 12º15. 

Períodos letivos 1º Período 2º Período 3º Período 

Número de Semanas 14 11 10 

Dias da semana Terça Sexta Terça Sexta Terça Sexta 

Número de aulas 14 13 10 11 10 9 

Horário 10h00 11h45 10h00 11h45 10h00 11h45 

Tabela 3 - Número de aulas por período 

 Pelo que se pode constatar na tabela 3,neste ano existirão 35 semanas letivas, 

tendo em conta as interrupções letivas, podendo o número de aulas ser alterado por serem 

marcadas atividades no dia das aulas de Educação Física. 
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Caraterização dos recursos espaciais e materiais 

No que diz respeito aos recursos espaciais, a Escola Secundária da Amadora 

apresenta cinco espaços polivalentes e uma grande quantidade de material diversificado 

para realização das várias matérias a lecionar. Estes espaços e materiais para além de 

serem utilizados para as aulas de Educação Física são também utilizados para o Desporto 

Escolar, torneios inter-turmas ou outras atividades que pretendem ser desenvolvidas no 

âmbito escolar. Quatro dos cincos espaços disponíveis são no interior: pavilhão, 

polidesportivo, ginásio azul e ginásio verde, existindo um espaço exterior. O máximo de 

turmas que podem ter Educação Física ao mesmo tempo são 5, ou seja, uma turma por 

cada espaço disponível, oferecendo todos eles a possibilidade de lecionação de várias 

matérias, o que permite cumprir com os objetivos definidos pelo Plano Nacional de 

Educação Física.  

Em dias de chuva o espaço exterior não pode ser utilizado, no entanto, pode ser 

ocupado outro espaço dentro do pavilhão desde que este não esteja a ser utilizado. Se não 

houver nenhum espaço disponível a escola tem uma sala exclusivamente para a Educação 

Física, onde o professor pode abordar a matéria teórica. De seguida serão apresentados 

os espaços e a fotografia correspondente a cada um deles. 

O pavilhão é um espaço amplo, com um piso em mosaico flutuante e dispõe de 6 

tabelas de basquetebol e 2 redes de voleibol/badminton. Fica próximo do gabinete de 

Educação Física e permite a prática das matérias de basquetebol, voleibol, badminton, 

salto em altura, hóquei em campo e dança. 

 

O polidesportivo é o maior espaço disponível, sendo o mais apropriado para as 

matérias dos Jogos Desportivos Coletivos. Em dias de chuva por vezes é preciso ter 

alguma precaução porque numa das extremidades é aberta e a chuva pode condicionar 

uma parte do campo, tornando-o escorregadio, mas dá para realizar as aulas mesmo nesses 
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dias, pois a grande maioria do espaço não é afetado. O piso é alcatrão e é possível lecionar 

voleibol, andebol, futsal, badminton e velocidade. 

 

O ginásio azul é o espaço mais apropriado para a matéria de ginástica, quer seja 

solo, aparelhos ou acrobática. Dispõe de uma grande variedade de materiais e o próprio 

espaço é amplo, o que permite a criação de muitas estações na ginástica. É possível 

também fazer outras matérias neste espaço, como a dança ou a luta por exemplo. O seu 

piso é sintético. 

 

O ginásio verde é o espaço mais reduzido para a prática da disciplina de Educação 

Física, mas tem alguma variedade de material disponível que permite a realização de 

várias matérias ao mesmo tempo (aulas politemáticas). Maioritariamente irei dividir o 

ginásio em duas estações, mas se achar necessário poderá também ser dividido em 3 

estações. Será aqui também que se realizará a grande maioria dos testes do Fitnessgram. 

É possível abordar neste espaço voleibol, badminton, ginástica de solo, ginástica 

acrobática, dança e luta olímpica. 
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Por último, o exterior, que é o espaço mais restrito em termos de matérias. O piso 

é em alcatrão e quando as condições climatéricas não permitem a lecionação da aula, o 

professor pode ocupar um dos espaços interiores que não esteja a ser ocupado e caso se 

encontrem todos preenchidos o professor tem disponível uma sala onde pode dar aula 

teórica. No exterior é possível abordar futsal, corfebol, velocidade e barreiras. 

 

De seguida, será apresentada uma tabela onde estão inseridas as matérias que 

podem ser abordadas nos diferentes espaços disponíveis para a Educação Física. 

Matérias Pav. Poli. GA GV Ext. 

Andebol - x - - - 

Futebol x - - - x 

Basquetebol x - - - - 

Voleibol x x - x x 

Ginástica de solo - - x x - 

Aparelhos - - x - - 

Acrobática - - x x - 

Badminton x x - x - 

Luta olímpica  - - x x - 

Dança x - - x - 

Atletismo x x - - x 
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Corfebol - - - - x 

Hóquei em campo x x - - - 

Tabela 4 - Matérias que podem ser abordadas nos diferentes espaços 

 Como já foi referido, a turma 12º15 tem aulas de Educação Física às terças e às 

sextas-feiras e a rotação dos espaços para o ano letivo 2014/2015 será feita da seguinte 

forma. 

Tabela 5 - Roulement 

Semana Quinzena Espaços Espaços 

1ª 1ª/6ª/11ª PAV POLI G V  G A EXT1 PAV POLI G V  G A EXT1 

2ª 2ª/7ª/12ª POLI G V  G A EXT PAV POLI G V  G A EXT PAV 

3ª 3ª/8ª/13ª G V  G A EXT1 PAV POLI G V  G A EXT1 PAV POLI 

4ª 4ª/9ª/14ª G A EXT PAV POLI G V  G A EXT PAV POLI G V  

5ª 5ª/10ª/15ª EXT PAV POLI G V  G A EXT PAV POLI G V  G A 

                         

 
HORA T. 3ª FEIRA 6ª FEIRA 

 
08:15  
09:00 

1 11º10 12º13 11º03 

10º15 

12º08 10º14 11º06 

12º16 

11º10   

 
09:00  
09:45 

10º15 12º16 

 
10:00  
10:45 

2 12º15 

12º17 
 

10º07 

11º13 

10º10 12º08 

12º16 

12º11   

 
10:45 
11:30 

12º17 
 

11º13 
  

 

11:45  
12:30 

3 11º06 

12º17 

10º14 10º09 

11º14 

10º03     12º15 10º01 

 
12:30  
13:15   

11º14 

                        

 

13:30  
14:15 

                      

 

14:15 
15:00 

 

15:15 
16:00 

4 12º12 10º04 10º11 11º07 10º05   12º14   10º05   

 
16:00  
16:45 

 
17:00  
17:45 

5 HORA DE ESTABELECIMENTO   11º15   10º06 10º06 

 
17:45  
18:30 

 
Professores:                        

      Francisco Pestana 
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O inventário dos materiais disponíveis para a disciplina de Educação Física foi 

feita na primeira semana de setembro, em conjunto com o nosso orientador de escola. Os 

materiais encontram-se divididos por espaços. É possível, desta forma, facilitar o 

planeamento e a elaboração de exercícios e progressões pedagógicas. 

Arrecadação dos rádios Ginásio Verde Pavilhão 

2 Aparelhagens 

39 Colchões Interior 

17 Colchões exterior 

15 Fitas Abdominais 

1 Senta e Alcança 

1 Balde bolas de ténis  

10 Raquetes de ténis 

6 Bolas Fitness 

10 Colchões Rijos 

1 Rede Voleibol 

2 Colchões de queda 

10 Bancos Suecos 

1 Corfebol 

4 Postes Voleibol 

2 Redes voleibol 

2 Poste Salto em Altura 

1 Plinto 

Ginásio Azul Arrecadação Grande 

1 Paralelas 

2 Bancos Suecos 

2 Traves 

2 Reuthers 

2 Plintos  

2 Mini trampolins 

4 Colchões gordos 

2 Colchões rolos 

4 Colchões de queda 

12 Colchões rijos 

12 Colchões verdes 

4 Cordas 

3 Trampolim Sueco 

43 Bolas de Basquete 

24 Fitas Amarelas 

20 Fitas Laranjas 

25 Fitas Laranja/castanha 

14 Bolas de Futebol 

10 Cones Grandes Laranjas 

4 Cones pequenos laranjas 

31 Bolas de andebol 

2 Cones amarelos  

2 Cones azuis 

4 Cones vermelhos 

31 Bolas de voleibol 

71 Marcadores 

2 Blocos de partida 

2 Cordas de salto em altura 

9 Testemunhos 

4 Tacos softbol 

1 Luva 

 

6 Halteres 4 kg 

5 Halteres 3 kg 

3 Halteres 5kg 

9 Bolas medicinais 

9 Varas 

15 Raquetes ténis 

21 Bolas mata 

31 Raquetes Badmington 

20 Mini Barreiras 

11 Rugby 

6 Arcos 

25 Cordas 

27 Hóquei Sticks 

6 Elásticos Fitness 

2 Varetas voleibol 

32 Bolas de ténis 

4 Redes de voleibol 

2 Mini balizas 

10 Fitas Bitoque 

 

Tabela 6 - Inventário do material 
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Caraterização da turma 

 A turma 12º15 da Escola Secundária da Amadora é constituída por 15 alunos, 8 

raparigas e 7 rapazes. São uma turma do Curso Cientifico-Humanístico de Artes Visuais 

e para além da disciplina de Educação Física contam ainda com mais 4 disciplinas. 

 Para a disciplina de Educação Física existem 3 casos particulares. A Madalena 

Ventura nunca irá realizar a aula, e a Carolina Caeiro e a Catarina Marques têm algumas 

restrições que as impossibilitam de realizar alguns exercícios durante as aulas. 

 Na tabela seguinte podemos encontrar a caraterização geral da turma, onde são 

destacados os seguintes assuntos: número de aluno, nome completo, a idade e a área que 

querem seguir quando acabaram o12º ano. 

Nº Nome completo Idade Área que querem seguir 

1 Beatriz Sales Lopes 17 Belas artes 

2 Carolina Barreto Caeiro 17 Belas artes 

3 Fábio Miguel Andrade Dias 16 Design de equipamentos desportivos 

4 Fátima Sabali 18 Arquitetura  

5 Inês Filipa Carvalho Marques 18 Arquitetura e design 

6 Jean Lucas Silva Chiodi 20 Parte artística  

7 João Pedro Galo Elvas 17 Belas artes 

8 Madalena Oliveira Ventura 17 Não respondeu/sabe 

9 Maria Carlota Farinha Morales Martinez 17 Design, moda e televisão 

10 Pedro Alexandre Brito Fonseca 17 Não respondeu/sabe 

11 Rafael Alexandre Lopes Miranda 18 Arquitetura e design 

12 Soraia Sofia Mamede Morgado 17 Não respondeu/sabe 

14 Elvis Santos Neves Lopes 22 Arquitetura e design  

15 Valdemar Carvalho Lopes Veiga 21 Arquitetura e design 

18 Catarina Marques 17 Não respondeu/sabe 

Tabela 7 - Caraterização geral da turma 

Na primeira aula foi distribuído a cada um dos alunos uma ficha de identificação 

e caraterização do aluno que tinha como principal objetivo a recolha dos dados pessoais 

do aluno e dos respetivos encarregados de educação. Foi também questionado se 

gostavam ou não da disciplina de Educação Física e quais eram as suas matérias 

preferidas, utilizando uma escala de 1 a 5, onde o número 1 representava “não gosto nada” 

e o 5 “gosto muito”. 
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Tabela 8 - Matérias preferidas 

 Como é possível verificar nos gráficos anteriores a matéria de futebol foi aquela 

que teve mais registos dos alunos como “gosto muito”. Já as matérias que alcançaram 

mais registos de “não gosto nada” foram o tacão e bico e o regadinho, ambas danças 

tradicionais. Somando todas as pontuações as 5 matérias preferidas dos alunos da turma 

12º15 são: Badminton (56), Voleibol (53), Futebol (50), Luta (50) e Basquetebol (49); e 

as 5 matérias que os alunos gostam menos são: Tacão e Bico (32), Regadinho (32), Erva-

cidreira (34), Chá-chá-chá (42) e Corfebol (42). Pelo que é possível entender dos gráficos 

anteriores, as matérias que os alunos gostam mais são os jogos desportivos coletivos e as 
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que gostam menos são as danças, este fato pode ser explicado por no ano anterior a turma 

ter feito muito tempo dança. 

Atividades extracurriculares  

 Relativamente às atividades extracurriculares, só uma aluna na turma pratica 

desporto escolar, a Madalena Ventura (natação) e só 3 alunos fazem desporto federado, o 

Fábio Dias (futebol), a Fátima Sabali (basquetebol) e o Pedro Fonseca (futebol). O fato 

de haver só uma aluna no desporto escolar pode ser explicado pelo reduzido número de 

núcleos de DE na Escola Secundária da Amadora, natação, ténis e esgrima. Existem ainda 

outros alunos que realizam modalidades por recreação/lazer com amigos, no entanto, a 

grande maioria só pratica uma vez por semana.  

Assiduidade e pontualidade 

Relativamente à pontualidade a turma na sua maioria cumpre com a hora de início 

da aula à exceção dos alunos Elvis Lopes e Valdemar Veiga. Os alunos já foram alertados 

que têm uma tolerância de 5 minutos após o toque e quem não chegar até essa hora tem 

falta. Os alunos em cima mencionados já chegaram mais do que 3 vezes depois da 

tolerância, já conversei com eles sobre este mesmo assunto, por isso a única solução é 

marcar falta ao primeiro tempo sempre que voltar a acontecer. Este fato é ainda mais 

grave porque as duas aulas de Educação Física não são ao primeiro tempo, ou seja, os 

alunos já se encontram na escola, por isso não têm razões para chegar tarde. Já em termos 

de assiduidade, nesta turma quase nunca ninguém falta, não havendo casos fora do 

comum a destacar. 

Participação 

Em relação à participação esta turma é bastante empenhada na prática, é notório 

que gostam da disciplina de Educação Física, no entanto, existem algumas matérias em 

que a turma não se sente tão à vontade e talvez por esse motivo os alunos nestas aulas não 

se empenham tanto como nas outras. Todos participam ativamente na aula e a relação 

entre eles é boa, no geral todos se dão bem uns com os outros e isso é uma vantagem para 

formação de grupos. Os alunos são cooperantes e ajudam-se uns aos outros não existindo 

casos de rejeição.  

A turma é autónoma e isso pode dever-se ao bom desempenho motor da grande 

maioria dos alunos, o que os mantém motivados para a práticas das atividades propostas, 

por exemplo, na matéria de voleibol, se o nível deles fosse fraco, quase não conseguiriam 
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manter a bola no ar e isso poderia levar à desmotivação. O nível dos rapazes é idêntico 

nas diferentes matérias, bem como o das raparigas, por isso entre rapazes e raparigas, 

nesta primeira etapa, não foi necessário adaptar os exercícios ao nível dos alunos. 

No desempenho motor, a turma destaca-se pela positiva, tendo um bom nível geral 

nas atividades físicas desportivas, no entanto, as raparigas são as que apresentam mais 

dificuldades em todas as matérias. Os rapazes têm um bom reportório motor e no geral 

são empenhados nas atividades que lhe são propostas, tendo por vezes, comportamentos 

fora da tarefa. Na aptidão física a turma também apresenta um bom nível, estando todos 

na zona saudável. 

Caraterização Individual 

 Por último será apresentada uma tabela onde é feita uma caraterização geral dos 

alunos nas aulas de Educação Física e as suas respetivas fotografias. 

Nome Fotografia Observações 

Beatriz Lopes 

 

Aluna bem comportada e empenhada nas tarefas 

que lhe são propostas 

Carolina Caeiro 

 

Aluna interessada e esforçada, no entanto tem um 

problema de saúde, o que não lhe permite fazer 

grandes esforços 

Fábio Dias 

 

Aluno com boa disponibilidade motora, 

empenhado, no entanto, é um pouco extrovertido, 

tendo alguns comportamentos fora da tarefa 

Fátima Sabali  

 

Aluna com boa disponibilidade motora, 

respeitadora e cumpridora, das melhores da 

turma 
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Inês Marques 

 

Aluna com problemas ao nível da disponibilidade 

motora, mas é bem comportada e tenta sempre 

fazer tudo o que lhe é solicitado 

Jean Chiodi 

 

Aluno com boa disponibilidade motora, 

empenhado nas tarefas solicitadas, mas, tal como 

o Fábio é um pouco extrovertido o que o leva a 

ter alguns comportamentos fora da tarefa 

João Elvas 

 

Aluno interessado e com boa disponibilidade 

motora, demonstra grande empenho nas tarefas 

que lhe são pedidas 

Madalena Ventura 

 

Esta aluna tem atestado até ao final do ano, 

portanto não irá fazer aulas práticas de Educação 

Física 

Maria Martinez 

 

Aluna bem comportada e empenhada nas tarefas 

que lhe são propostas. Tem também boa 

disponibilidade motora 

Pedro Fonseca 

 

Aluno interessado e com boa disponibilidade 

motora, demonstra grande empenho nas tarefas e 

é um dos melhores alunos da turma 

Rafael Miranda 

 

Aluno esforçado e empenhado nas tarefas que lhe 

são propostas. Também a sua disponibilidade 

motora é boa, notando-se algumas dificuldades 

nas matérias que está menos à vontade 
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Soraia Morgado 

 

Aluna bem comportada e empenhada nas tarefas 

que lhe são propostas com um nível médio de 

disponibilidade motora 

Elvis Lopes 

 

Aluno cumpridor e respeitador, com uma boa 

disponibilidade motora 

Valdemar Veiga Não tem 

fotografia 

Aluno com boa disponibilidade motora mas por 

vezes tem comportamentos fora da tarefa 

Catarina Marques 

 

Aluna interessada e bem comportada, no entanto 

tem um problema de saúde e que não lhe permite 

fazer esforços intensos para o tronco (abdominais 

por exemplo) 

Tabela 9 - Caraterização individual 
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Avaliação Inicial 

Área das atividades físicas 

A Avaliação Inicial teve como principal objetivo diagnosticar e prognosticar o 

nível de cada um dos alunos em todas as matérias para que desta forma seja possível 

planear o que vai ser feito ao longo do ano letivo, procurando individualizar e diferenciar 

o ensino. Esta etapa durou exatamente 5 semanas e durante este período foram avaliadas 

as matérias de voleibol, futebol, basquetebol, corfebol, badminton, ginástica de solo e de 

aparelhos e velocidade. O documento a que o grupo de estágio da Escola Secundária da 

Amadora recorreu para esta etapa foi o Protocolo de Avaliação Inicial. 

A avaliação do desempenho dos alunos foi realizada através de registos 

sistemáticos durante e principalmente após a aulas e através destes registos foi possível 

identificar o nível de aprendizagem em que cada aluno se encontra e tendo em conta as 

suas necessidades e possibilidades de desenvolvimento foi prognosticado um nível que 

se espera que o aluno atinja até ao final do ano letivo. De seguida irá ser apresentada a 

tabela que indica o diagnóstico e o prognóstico definido para cada aluno nas várias 

matérias onde foi avaliado. 
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Nome 

Atividades Físicas Desportivas 

Totais 
Basquetebol Futebol Voleibol 

Atletismo 

Badminton Corfebol 

Ginástica 

Velocidade 
Aparelhos 

Solo 
Trave Paralelas Boque 

D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P NI/PI I/PE E 

Beatriz Lopes PI I NI PI NI I E E I E I E I E NI NI NI NI NI PI 5/1 3 1 

Carolina Caeiro NI PI PI I NI I   I E I E I E NI NI I PE PI I 3/2 4 0 

Fábio Dias PE E E A PE E E E E PA E PA PE E I E E PA I PE 0 2/3 5 

Fátima Sabali E A I PE I E E E PE E E A I E PI I PE E I PE 0/1 4/2 3 

Inês Marques NI PI NI PI NI I   I E I E I E NI NI PI PI NI PI 5/1 3/0 0 

Jean Chiodi I E E PA PE E E E E PA E PA PE E PE E E PA PE E 0 1/4 5 

João Elvas I PE I PE I E E E PE E PE E E PA PE E E PA PE E 0 3/4 3 

Maria Martinez PI I PI I NI I   PE E PE E E PA I PE PE E PE E 1/2 1/4 1 

Pedro Fonseca PE E E A E PA E E E PA E A PE E PE E E PA I PE 0 1/3 6 

Rafael Miranda I PE PE E I E E E PE E PE E I E I PE PE E NI PI 1/0 4/4 1 

Soraia Morgado I PE PI I PI I E E I E PE E I E NI NI I PE NI PI 2/2 4/1 1 

Elvis Lopes PE E E PA I E E E PE E E PA I E I E PE E I PE 0 4/3 3 

Valdemar Veiga I E E A I E E E PE E E PA I E I E PE E I PE 0 5/2 3 

Catarina Marques NI PI I PE PI I I E I E I E PE E NI NI PI PI NI PI 3/2 4/1 0 

Totais 

NI/PI 3/2  2/3  4/2  0  0  0  0  5/1  1/2  5/1  

I/PE 5/3  3/1  5/2  1/0  5/6  4/4  8/4  5/3  2/5  5/3  

E 1  5  1  10  3  6  2  0  4  0  

Tabela 10 - Avaliação Inicial das Atividades Físicas Desportivas 
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De seguida serão apresentadas, de uma forma mais pormenorizada, os níveis onde 

cada aluno se encontra em cada uma das matérias que foram avaliadas ao longo das 5 

semanas da avaliação inicial. Nem sempre foi possível observar o nível do aluno em 

determinada matéria, porque não realizaram aula. Nestes casos os alunos serão 

identificados nas tabelas e serão sujeitos a uma avaliação das matérias em falta durante 

as primeiras aulas da segunda etapa. Existem também alunos que suscitam algumas 

dúvidas e que terão de ser sujeitos a uma nova avaliação, de forma a aferir o diagnóstico. 

Matéria Basquetebol 

Diagnóstico NI PI I I PE E 

Alunos Carolina; 

Inês 

Beatriz; 

Maria; 

João; Rafael; 

Soraia 

Jean; 

Valdemar 

Fábio; 

Elvis; 

Pedro 

Fátima 

Nº alunos 2 2 3 2 2 1 

Prognóstico PI I PE E E A 

Tabela 11 - Avaliação Inicial Basquetebol 

Na matéria de basquetebol, o nível geral dos alunos é bom, existindo 4 alunos que 

não atingem o nível introdutório. Estes alunos não dominam bem as técnicas da matéria 

de basquetebol, principalmente o drible e o lançamento (em apoio e na passada). Os 

alunos que se encontram no nível introdutório já executam melhor as técnicas no entanto 

não têm muito a noção tática do jogo. Já a aluna Fátima, apresenta um nível superior a 

todos os outros uma vez que também é praticante federada na modalidade. 

Matéria  Futebol  

Diagnóstico NI PI I PE E E 

Alunos Beatriz; 

Inês 

Carolina; 

Maria; 

Soraia 

Fátima; 

Catarina; 

João 

Rafael Jean; Elvis  Pedro; 

Fábio; 

Valdemar 

Nº alunos 2 3 2 1 2 3 

Prognóstico PI I PE E PA A 

Tabela 12 - Avaliação Inicial Futebol 

A matéria de Futebol é talvez onde existe a maior discrepância de níveis, 

principalmente entre rapazes e raparigas. Existem 5 alunos que não atingem o nível 

introdutório, têm um nível técnico baixo e a sua noção tática do jogo também não é muito 

evoluída. Já os que estão no nível Introdutório tem alguma noção do jogo, mas têm um 

nível técnico um pouco baixo. Os elementos com nível Elementar podem claramente 

atingir o nível Avançado se melhorarem taticamente em situação de jogo. 
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Matéria Voleibol 

Diagnóstico NI PI I PE E 

Alunos Beatriz; 

Carolina; 

Maria; Inês 

Soraia; 

Catarina; 

Fátima; João; 

Rafael; Elvis; 

Valdemar; 

Fábio; Jean Pedro 

Nº alunos 4 2 5 2 1 

Prognóstico I I E E PA 

Tabela 13 - Avaliação Inicial Voleibol 

No voleibol, existem algumas dificuldades por parte de todos os alunos no nível 

técnico, com alguns erros na execução do toque de dedos e da manchete, no entanto, 

parece ser a matéria em que eles podem evoluir mais facilmente, uma vez que eles têm 

noção tática de jogo, faltando melhorar alguns pormenores técnicos e o posicionamento 

em função da trajetória da bola. 

Matéria Velocidade 

Diagnóstico NI PI I PE E 

Alunos - - Catarina - Beatriz; Fábio; 

Fátima; Jean; 

João; Pedro; 

Rafael; Soraia; 

Valdemar; 

Elvis 

Nº alunos - - 1 - 10 

Prognóstico - - E - E 

Tabela 14 - Avaliação Inicial Velocidade 

Nesta matéria, quase todos os alunos conseguiram fazer o tempo para atingir o 

nível E, e mesmo a aluna Catarina não conseguiu esse tempo por meio segundo. A técnica 

de corrida da turma no geral é boa. 

Matéria Badminton 

Diagnóstico NI PI I PE E 

Alunos - - Beatriz; 

Carolina; Inês; 

Soraia; 

Catarina 

Fátima; João; 

Maria; Rafael; 

Elvis; 

Valdemar 

Fábio; Jean; 

Pedro 

Nº alunos - - 5 6 3 

Prognóstico - - E E PA 

Tabela 15 - Avaliação Inicial Badminton 
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No badminton a turma apresenta um nível bom, não existindo ninguém com nível 

inferior ao Introdutório. As maiores lacunas ao nível desta matéria são o posicionamento 

defensivo em função do volante e alguns erros técnicos na execução do lob, clear e drive. 

Matéria Corfebol  

Diagnóstico NI PI I PE E E 

Alunos - - Beatriz; 

Carolina; 

Inês; 

Catarina 

João; Maria; 

Rafael; 

Soraia 

Fábio; Jean; 

Elvis; 

Valdemar 

Pedro; 

Fátima 

Nº alunos - - 4 4 4 2 

Prognóstico - - E E PA A 

Tabela 16 - Avaliação Inicial Corfebol 

Na matéria de corfebol, tal como aconteceu na de badminton, não existem 

ninguém com nível inferior ao Introdutório. No entanto, a turma não tem muito a noção 

tática de jogo, tem alguns comportamentos idênticos a outras modalidades dos JDC como 

por exemplo, a marcação à zona. 

Matéria Trave 

Diagnóstico NI PI I PE E 

Alunos - - Beatriz; 

Carolina; Inês; 

Soraia; 

Fátima; 

Rafael; 

Valdemar; 

Elvis 

Fábio; Jean; 

Pedro; 

Catarina 

João; Maria 

Nº alunos - - 8 4 2 

Prognóstico - - E E A 

Tabela 17 - Avaliação Inicial Trave 

Na ginástica de aparelhos, a trave é onde os alunos se sentem mais à vontade e 

onde apresentam um nível mais elevado. Todos conseguem ter equilíbrio em cima da 

mesma ficando a faltar a alguns deles realizar os elementos para atingirem o nível 

Elementar. 
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Matéria  Paralelas 

Diagnóstico NI PI I I PE E 

Alunos Carolina; 

Catarina; 

Inês; Soraia; 

Beatriz 

Fátima Maria; 

Rafael 

Valdemar; 

Fábio; 

Elvis 

Jean; João; 

Pedro 

- 

Nº alunos 5 1 2 3 3 - 

Prognóstico NI I PE E E - 

Tabela 18 - Avaliação Inicial Paralelas 

Nas paralelas é possível verificar através dos níveis em cima, que é o aparelho 

onde os alunos têm mais dificuldades. A grande lacuna que foi identificada neste aparelho 

foi a falta de força nos membros superiores, principalmente nas raparigas, o que 

condiciona a execução dos elementos gímnicos. 

Matéria Boque 

Diagnóstico NI PI I PE E 

Alunos Beatriz Inês; Catarina Carolina; 

Soraia 

Fátima; Maria; 

Rafael; 

Valdemar; 

Elvis 

Fábio; Jean; 

João; Pedro 

Nº alunos 1 2 2 5 4 

Prognóstico NI PI PE E PA 

Tabela 19 - Avaliação Inicial Boque 

No boque, as três alunas que se encontram no nível não introdutório têm receio 

em fazer os saltos solicitados e a Beatriz não consegue sequer fazer as progressões. Já os 

rapazes, juntamente com a Maria e a Fátima fazem os dois saltos com facilidade no boque, 

mas falta melhorarem a técnica dos mesmos. 

Matéria Ginástica de solo 

Diagnóstico NI PI I PE E 

Alunos Inês; Soraia; 

Catarina; 

Rafael; Beatriz 

Carolina  Fábio; Fátima; 

Pedro; Elvis; 

Valdemar 

João; Maria; 

Jean 

- 

Nº alunos 1 3 5 3 - 

Prognóstico PI I PE E - 

Tabela 20 - Avaliação Inicial Ginástica de Solo 

Na ginástica de solo, existem quatro alunos que se encontram no nível não 

introdutório, ou seja, têm dificuldades em executar elementos gímnicos fundamentais. Já 
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os alunos que se encontram no nível introdutório realizam esses elementos com alguns 

erros técnicos. 

Como é possível constatar pelas tabelas anteriores, existem alguns alunos que não 

vão sofrer qualquer alteração do seu nível até ao final do ano, ou por terem receio na 

realização de determinados exercícios, como por exemplo, na ginástica de aparelhos, ou 

porque o seu nível em determinada matéria é muito baixo e a sua evolução nestas idades 

já não permite que atinja um nível superior até ao final do ano. No entanto, este 

prognóstico pode não ser o mais correto e ao longo do ano, o aluno através das situações 

de aprendizagem propostas, conseguir atingir um nível que não era esperado neste início 

do ano.   

Área da aptidão física 

De seguida são apresentadas três tabelas, a primeira é referente à prestação de cada 

aluno na bateria de testes do fitnessgram e a segunda e terceira representam os valores 

e/ou os intervalos de valores necessários para um aluno se encontrar na zona saudável, 

consoante o sexo, idade e teste realizado.  
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Nome Idade 

Composição 

corporal 

Capacidade 

aeróbia 
Força Flexibilidade 

Peso Altura IMC 

Vaivém Abdominais 
Extensões 

de braços 

Extensão 

do tronco 
Senta e alcança Ombros 

D P D P D P D P 
Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

D P D P D P D P 

Beatriz Lopes 17 49 1,67 17,5 57 67 30 50 21 25 35 40 18 30 18 30 N S S S 

Carolina Caeiro 17 54 1,80 16,7 23 33 13 18 3 7 39 44 30 33 30 33 S S S S 

Fábio Dias 16 65 1,75 21,2 95 100 80 80 30 35 31 36 28 31 30 33 S S S S 

Fátima Sabali 18 69 1,79 21,5 42 52 50 70 11 15 30 35 31 34 30 33 S S S S 

Inês Marques 18 55 1,63 20,7 20 23 33 53 5 7 34 39 30 33 30 33 N S S S 

Jean Chiodi 20 72 1,77 23 99 110 80 80 44 50 29 34 37 40 37 40 N S S S 

João Elvas 17 60 1,78 18,9 74 84 55 75 30 35 30 35 36 39 31 34 N S S S 

Maria Martinez 17 49 1,63 18,4 50 60 32 52 10 15 40 45 32 35 32 35 S S S S 

Pedro Fonseca 17 69 1,75 22,5   80 80 30 35 30 35 33 36 33 36 N S S S 

Rafael Miranda 18 84 1,82 25,4 67 77 62 80 25 30 30 35 27 30 25 28 S S S S 

Soraia Morgado 17 57 1,71 19,5 46 56 80 80 10 15 32 37 22 30 22 30 S S S S 

Elvis Lopes 22 60 1,77 19,2 90 100 64 80 33 38 37 42 31 34 31 34 S S S S 

Valdemar Veiga 21 74 1,80 22,8 85 95 80 80 33 38 35 40 29 32 26 29 S S S S 

Catarina Marques 17 46 1,67 16,5     8 13 23 28 29 32 31 34 S S S S 

Tabela 21 - Avaliação Inicial da Aptidão Física 
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 RESULTADOS DA ZSAF – RAPARIGAS 

Idade Vaivém Abdominais Extensão de 

braços 

Extensão do 

tronco 

Senta e 

alcança 

Flexibilidade de 

ombros 

12 23-41 18-32 7-15 23-30 25,5 S 

13 23-51 18-32 7-15 23-30 25,5 S 

14 23-51 18-32 7-15 23-30 25,5 S 

15 23-51 18-35 7-15 23-30 30,5 S 

16 32-51 18-35 7-15 23-30 30,5 S 

17/+ 41-51 18-35 7-15 23-30 30,5 S 

Tabela 22 - Zona Saudável da Aptidão Física nas raparigas 

 RESULTADOS ZSAF - RAPAZES 

Idade Vaivém Abdominais Extensão de 

braços 

Extensão do 

tronco 

Senta e 

alcança 

Flexibilidade de 

ombros 

12 32-72 18-36 10-20 23-30 20 S 

13 41-72 21-40 12-25 23-30 20 S 

14 41-83 24-45 14-30 23-30 20 S 

15 51-94 24-47 16-35 23-30 20 S 

16 61-94 24-47 18-35 23-30 20 S 

17/+ 61-94 24-47 18-35 23-30 20 S 

Tabela 23 - Zona Saudável da Aptidão Física nos rapazes 

Como é possível verificar na primeira tabela, só duas alunas se encontram fora da 

zona saudável, a Inês Marques e a Carolina Caeiro, mas prevejo que consiga atingir essa 

mesma zona até ao final do 1º período. O resto da turma toda encontra-se na zona 

saudável, no entanto, o teste que teve os valores mais críticos na aptidão física foi a 

flexibilidade de ombros. 

A Catarina não fez o teste de abdominais devido a um problema que tem na coluna 

e o Pedro e a Catarina não realizaram o teste de vaivém porque faltaram à aula em que o 

teste foi feito, no entanto, ambos fizeram o teste da milha no tempo estipulado para a zona 

saudável. 

Observando a tabela dos resultados, o teste da flexibilidade de ombros foi o que 

apresentou mais resultados negativos, encontrando-se cinco alunos fora da ZSAF, 

seguido do teste do vaivém, extensão de braços e do senta e alcança, onde dois alunos se 

encontram fora da ZSAF. 
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Área dos conhecimentos 

Foi realizado um teste diagnóstico, última semana do período de avaliação inicial, 

com o objetivo de perceber qual o nível dos alunos no que diz respeito à área dos 

conhecimentos. As classificações obtidas foram as seguintes: 

Conhecimentos (teste diagnóstico) 

Beatriz Lopes 12,1 Valores 

Carolina Caeiro 12,5Valores 

Fábio Dias 14,8 Valores 

Fátima Sabali 11,5 Valores 

Inês Marques 12,9 Valores 

Jean Chiodi 12,3 Valores 

Madalena Ventura 14,1 Valores 

João Elvas  11,9 Valores 

Maria Martinez 14,4Valores 

Pedro Fonseca 12,6 Valores 

Rafael Miranda 11,6 Valores 

Soraia Morgado 13,6 Valores 

Elvis Lopes 13,6 Valores 

Valdemar Veiga 13 Valores 

Catarina Marques 11,8 Valores 

Média 12,85 Valores 

Tabela 24 - Avaliação Inicial dos Conhecimentos 

Observando numa perspetiva geral a tabela anterior, todos os alunos foram 

diagnosticados como aptos na área dos conhecimentos, sendo a nota mais baixa 11,5, a 

mais alta 14,8 e a média 12,85 valores. O objetivo é que os alunos consolidem os 

conhecimentos que já aparentam saber e adquiram aqueles que ainda não conhecem.  
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Áreas de extensão a abordar 

Atividades Físicas 

De seguida, encontram-se as categorias e as matérias definidas nos PNEF e no 

documento orientador da escola: 

 

Categorias Matérias 

(A) JDC Andebol, Basquetebol, Futebol, Voleibol 

(B) Ginástica Acrobática, Solo, Aparelhos (Trave, Minitrampolim, Saltos 

Boque/Plinto, Paralelas) 

(C) Raquetas Badminton, Ténis 

(D) Atletismo Atletismo (Saltos, Corridas, Barreiras) 

(E) Dança Tradicionais, Sociais 

(F) Patinagem Patinagem Artística (Apenas no 10º ano) 

(G) Combate Luta 

(H) Outras Corfebol e Hóquei em Campo 

Tabela 25 - Atividades Físicas a abordar 

Aptidão Física 

As diferentes capacidades físicas que serão abordadas ao longo do ano 

encontravam-se já definidas pelo Grupo de Educação Física, da mesma forma que as 

matérias nucleares. Esta área de extensão da EF, visa de uma forma geral, o 

desenvolvimento de níveis mínimos de aptidão física, tendo como referência os valores 

indicados pelo Fitnessgram, documento que auxilia na bateria de testes e resultados 

esperados. 

Apresentam-se, de seguida, as capacidades físicas que serão abordadas ao longo 

do ano letivo: 

 Resistência Aeróbia 

 Flexibilidade (M.I. e M.S.) 

 Força (média e superior) 

 Extensão do tronco 
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Conhecimentos 

Os temas que irão ser abordados este ano foram escolhidos com base nos PNEF e 

no documento orientador da escola, dividindo-se em área A e B. No 12º ano, os 

conhecimentos envolvem: 

 

Área A 

 O treino: definição  

 Os fatores que influenciam o treino: os objetivos, as características das modalidades e praticantes 

 O treino e a carga: tipo de cargas e os aspetos que a caracterizam (a intensidade, o volume, a 

complexidade e a densidade) 

 As componentes da carga e as características do treino 

 A sessão de treino: o aquecimento: princípios e características 

 As capacidades motoras: a Flexibilidade: Tipos; organização da carga; métodos de treino; 

principais testes de avaliação 

Tabela 26 - Temas da área A dos Conhecimentos 

Área B 

 O Desporto como fenómeno social: os Jogos Olímpicos 

 O lazer e o Desporto 

 Os fatores sociais que valorizam o Desporto: o sedentarismo, a competitividade, o tempo livre, a 

imagem humana, a superação e o idolatrismo 

 Características dos diferentes tipos de instalações Desportivas: aspetos diferentes e aspetos comuns 

 As principais lesões: cuidados a ter para prevenção e como atuar perante as mesmas 

Tabela 27 - Temas da área B dos Conhecimentos 

Para efeitos de avaliação considera-se a realização de testes ou trabalhos em cada 

um dos períodos, podendo os trabalhos incluir a sua defesa na aula, pelos alunos. Este 

domínio é mais uma condição de sucesso na Educação Física, contribuindo para a 

classificação final do aluno
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Planeamento Anual 2014/2015 

De seguida serão enumerados alguns pontos que permitem caracterizar, de uma 

forma geral, o processo de ensino e de aprendizagem para o presente ano letivo para a 

turma do 12º15.  

A tabela que se segue apresenta a divisão do ano letivo de 2013/2014 por etapas 

e por unidades de ensino para a turma do 12º15. Todas as decisões tomadas tiveram em 

consideração a rotação de espaços disponíveis para a lecionação da disciplina assim como 

todos os resultados obtidos durante a avaliação inicial.    
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 Tabela 28 - Planeamento Anual

Período 1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

Etapa 2ª ETAPA 

Recuperação e aprendizagem 

3ª ETAPA 

Aprendizagem e desenvolvimento 

4ª ETAPA 

Desenvolvimento e consolidação 

Unidades de ensino 

(UE) 

1ª UE 

21/Out a 14/Nov 

2ª UE 

18/Nov a 12/Dez 

3ª UE 

6/Jan a 6/Fev 

4ª UE 

10/Fev a 20/Mar 

5ª EU 

7/Abr a 1/Mai 

6ª UE 

5 Mai a 5/Jun 

Nº total de aulas 8 8 10 11 8 10 

Pavilhão 2 Aulas 2 Aulas 2 Aulas 3 Aulas 2 Aulas 2 Aulas 

Matérias Voleibol 

Badminton 

Basquetebol 

Voleibol 

Basquetebol 

Badminton 

Voleibol 

Badminton 

Basquetebol 

Basquetebol 

Hóquei em campo 

Danças sociais 

Basquetebol 

Salto em altura 

Danças tradicionais 

Voleibol 

Badminton 

Basquetebol 

Ginásio Azul 2 Aulas 2 Aulas 2 Aulas 2 Aulas 2 Aulas 1 Aula 

Matérias Ginástica de solo 

Ginástica de aparelhos 

Ginástica de solo 

Ginástica de aparelhos 

Ginástica de solo 

Ginástica de aparelhos 

Ginástica acrobática 

Ginástica de aparelhos 

Ginástica acrobática 

Luta 

Ginástica de solo 

Ginástica de aparelhos 

Luta 

Ginástica de solo 

Ginástica de aparelhos 

Ginástica acrobática 

Polidesportivo 2 Aulas 2 Aulas 1 Aula 3 Aulas - 3 Aulas 

Matérias Futebol 

Voleibol 

Badminton 

Futebol 

Basquetebol 

Velocidade 

Futebol 

Andebol 

Badminton 

Futebol 

Andebol 

Voleibol 

- Futebol 

Voleibol 

Badminton 

Exterior 2 Aulas - 3 Aulas 1 Aula 2 Aulas 2 Aulas 

Matérias Corfebol 

Futebol 

- Corfebol 

Futebol 

Corfebol 

Futebol 

Corfebol 

Velocidade 

Futebol 

Velocidade 

Ginásio Verde - 2 Aulas 2 Aulas 2 Aulas 2 Aulas 2 Aulas 

Matérias - Badminton 

Ginástica de solo 

Voleibol 

Voleibol 

Ginástica acrobática 

Ginástica de solo 

Voleibol 

Luta 

Danças Sociais 

Badminton 

Luta 

Danças tradicionais 

Ginástica acrobática 

Ginástica de solo 

Luta 
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Objetivos intermédios e terminais para as matérias nucleares da escola 

Futebol 

Matéria de Futebol 

Competências 

transversais a todos os 

níveis 

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 e f) marcação de livres e de grande penalidade, g) bola pela linha de fundo e reposição da bola em jogo, adequando as suas 

ações a esse conhecimento. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Beatriz; Inês 
NI-I 

 

 

2ª Etapa 

NI-PI 

Objetivos: O aluno em situação 3x1 faz a manutenção da posse de bola, através de receção, desmarcação, 

passa se pode passar a um colega, ou condução em progressão se tem espaço livre, finalizando com remate. 

3ª Etapa 

PI-I 

Objetivos 

O aluno em situação de jogo 3x3 realiza: 

No ataque (em posse de bola): Receção e controlo de bola; Passe; Remate; Condução de bola. 

No ataque (sem bola): Desmarcação. 

Na defesa (após perda de bola): Marcação do seu adversário direto. 

No jogo ou em exercício-critério realiza as ações de: 

No Ataque: Passe; Receção e controlo de bola; Remate; Condução da bola; Desmarcação. 

Na defesa: Marcação 

4ª Etapa 

I-I 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Carolina; Maria; Soraia PI-I 

2ª Etapa 

PI-PI 

Objetivos: O aluno em situação 3x1 faz a manutenção da posse de bola, através de receção, desmarcação, 

passa se pode passar a um colega, ou condução em progressão se tem espaço livre, finalizando com remate. 

3ª Etapa 

PI-I 

Objetivos 

O aluno em situação de jogo 3x3 realiza: 

No ataque (em posse de bola): Receção e controlo de bola; Passe; Remate; Condução de bola. 

No ataque (sem bola): Desmarcação. 

Na defesa (após perda de bola): Marcação do seu adversário direto. 

No jogo ou em exercício-critério realiza as ações de: 

No Ataque: Passe; Receção e controlo de bola; Remate; Condução da bola; Desmarcação. 

Na defesa: Marcação 

4ª Etapa 

I-I 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 
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Fátima; Catarina; João I-PE 

2ª Etapa 

I-I 

Objetivos: 

O aluno em situação de jogo 3x3 realiza: 

No ataque (em posse de bola): Receção e controlo de bola; Passe; Remate; Condução de bola. 

No ataque (sem bola): Desmarcação. 

Na defesa (após perda de bola): Marcação do seu adversário direto. 

No jogo ou em exercício-critério realiza as ações de: 

No Ataque: Passe; Receção e controlo de bola; Remate; Condução da bola; Desmarcação. 

Na defesa: Marcação 

3ª Etapa 

I-PE 

Objetivos 

No Ataque: Enquadramento ofensivo com bola; 

O aluno em posse de bola realiza: Receção e controlo de bola; Passe; Remate; Condução de bola; 

Enquadramento ofensivo sem bola; Desmarcação 

Na Defesa: Enquadramento defensivo 

O aluno, após a perda da posse da bola: Marca o seu adversário mais direto 

4ª Etapa 

PE-PE 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Rafael; Jean; Elvis; 

Valdemar; Fábio; Pedro 
E-PA 

2ª Etapa 

E-E 

Objetivos 

No Ataque: Enquadramento ofensivo com bola; 

O aluno em posse de bola realiza: Receção e controlo de bola; Passe; Remate; Condução de bola; 

Enquadramento ofensivo sem bola; Desmarcação 

Na Defesa: Enquadramento defensivo 

O aluno, após a perda da posse da bola: Marca o seu adversário mais direto 

3ª Etapa 

E-PA 

Objetivos: 

O aluno em situação de jogo 5x5: Recebe 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. 

No jogo ou em exercício-critério realiza as ações de: Receção e controlo da bola; Remate; Remate de cabeça; 

Condução da bola; Drible; Finta; Passe; Desmarcação; Marcação. 

4ª Etapa 

PA-PA 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 29 - Objetivos da matéria de Futebol 
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Basquetebol 

Matéria de Basquetebol 

Competências 

transversais a todos os 

níveis 

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 e g) faltas pessoais, adequando as suas ações a esse conhecimento. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Carolina; Inês;  NI-I 

2ª Etapa 

NI-PI 

Objetivos: 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. 

3ª Etapa 

PI-I 

Objetivos: 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; 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. 

No jogo e em exercício realiza com correção as ações: Receção; Posição ofensiva e defensiva básica; Passe de 

peito e picado; Progressão em drible com as duas mãos; Lançamento em apoio; Lançamento na passada (em 

situação de exercício); Desmarca-se. 

4ª Etapa 

I-I 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Beatriz; Maria; PI-I 

2ª Etapa 

PI-PI 

Objetivos: 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. 

3ª Etapa 

PI-I 

Objetivos: 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; 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. 

No jogo e em exercício realiza com correção as ações: Receção; Posição ofensiva e defensiva básica; Passe de 

peito e picado; Progressão em drible com as duas mãos; Lançamento em apoio; Lançamento na passada (em 

situação de exercício); Desmarca-se. 

4ª Etapa 

I-I 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

João; Rafael; Soraia I-PE 
2ª Etapa 

I-I 

Objetivos: 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; Passe e desmarca-se. 
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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. 

No jogo e em exercício realiza com correção as ações: Receção; Posição ofensiva e defensiva básica; Passe de 

peito e picado; Progressão em drible com as duas mãos; Lançamento em apoio; Lançamento na passada (em 

situação de exercício); Desmarca-se. 

3ª Etapa 

I-PE 

Objetivos: 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, preferencialmente pelo corredor central 

Ao entrar em posse da 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  

Se não tem posse de bola no ataque: 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 

No jogo e em exercício realiza com correção as ações referidas no nível introdução e ainda: Fintas de arranque 

em drible; Receção-enquadramento; Lançamento na passada; Drible de progressão com mudanças de direção 

pela frente; Drible de proteção (em situação de exercício); Passe com uma mão; Passe e corte; Ressaltos; 

Posição ofensiva e defensiva base. 

4ª Etapa 

PE-PE 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Jean; Valdemar; Fábio; 

Elvis; Pedro; Fátima 

 

E-PA 

2ª Etapa 

E-E 

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, preferencialmente pelo corredor central 

Ao entrar em posse da 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  

Se não tem posse de bola no ataque: 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 

No jogo e em exercício realiza com correção as ações referidas no nível introdução e ainda: Fintas de arranque 

em drible; Receção-enquadramento; Lançamento na passada; Drible de progressão com mudanças de direção 

pela frente; Drible de proteção (em situação de exercício); Passe com uma mão; Passe e corte; Ressaltos; 

Posição ofensiva e defensiva  base. 

3ª Etapa 

E-PA 

O aluno em situação de jogo 5x5: 

Em situação de transição defesa-ataque: Desmarca-se e corta para o cesto; Durante a progressão passa a bola 

ou progride em drible, preferencialmente pelo corredor central. 
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No ataque (em posse da 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 e repõe o equilíbrio ofensivo. 

No ataque (sem posse de bola): Desmarca-se; Aclara, em corte para o cesto; 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. 

No jogo e em exercício realiza com correção as ações referidas no nível introdução e ainda: Fintas de arranque 

em drible; Receção-enquadramento; Lançamento na passada; Drible de progressão com mudanças de direção 

pela frente; Drible de proteção; Passe com uma mão; Passe e corte; Ressaltos; Posição ofensiva e base; 

Enquadramento defensivo. 

4ª Etapa 

PA-PA 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 30 - Objetivos da matéria de Basquetebol 
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Andebol 

Matéria de Andebol 

Competências transversais 

a todos os níveis 

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. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Carolina; Inês NI- I 

2ª Etapa 

NI-PI 

Objetivos: 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. 

3ª Etapa 

PI-I 

Objetivos: O aluno em situação de jogo de 5x5: 

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 intercetar a bola; impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate. 

Em situação de jogo e em exercício realiza com oportunidade e correção as ações: Passe-receção em corrida; 

receção-remate em salto; drible-remate em salto; acompanhamento do jogador com e sem bola; interceção da 

bola. 

4ª Etapa 

I-I 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Beatriz; Maria; 
PI-I 

 

2ª Etapa 

PI-PI 

Objetivos: 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. 

3ª Etapa 

PI-I 

Objetivos: O aluno em situação de jogo de 5x5: 

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 intercetar a bola; impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate. 

Em situação de jogo e em exercício realiza com oportunidade e correção as ações: Passe-receção em corrida; 

receção-remate em salto; drible-remate em salto; acompanhamento do jogador com e sem bola; interceção da 

bola. 

4ª Etapa 

I-I 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

João; Rafael; Soraia; Fátima I – PE 
2ª Etapa 

I-I 

Objetivos: O aluno em situação de jogo de 5x5: 

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 intercetar a bola; impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate. 
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Em situação de jogo e em exercício realiza com oportunidade e correção as ações: Passe-receção em corrida; 

receção-remate em salto; drible-remate em salto; acompanhamento do jogador com e sem bola; interceção da 

bola. 

3ª Etapa 

I-PE 

Objetivos: 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 intercetar a bola; impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate 

Em situação de jogo e em exercício-critério realiza com oportunidade as ações: Remate em suspensão; Remate 

em apoio; Fintas; Mudanças de direção; Deslocamentos ofensivos; Acompanhamento do jogador com e sem 

bola; interceção  

4ª Etapa 

PE-PE 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Jean; Valdemar; Fábio; Elvis; 

Pedro 
E-PA 

2ª Etapa 

E-E 

Objetivos: 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 intercetar a bola; impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate 

Em situação de jogo e em exercício-critério realiza com oportunidade as ações: Remate em suspensão; Remate 

em apoio; Fintas; Mudanças de direção; Deslocamentos ofensivos; Acompanhamento do jogador com e sem 

bola; interceção  

3ª Etapa 

E-PA 

Objetivos:  

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. 
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Em situação de jogo ou em exercício realiza com oportunidade e correção as ações: Remate em suspensão; 

remate em apoio; fintas; mudanças de direção; deslocamentos ofensivos e defensivos; posição base defensiva; 

colocação defensiva; desarme; marcação de controlo; marcação de vigilância; acompanhamento do jogador 

com e sem bola; interceção. 

 
4ª Etapa 

PA-PA 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 31 - Objetivos da matéria de Andebol 
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Voleibol 

Matéria de Voleibol 

Competências 

transversais a todos os 

níveis 

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. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Beatriz; Carolina; Maria; 

Inês; Catarina 
NI-I 

2ª Etapa 

NI-PI 

Objetivos: O aluno, em situação de exercício analítica: Serve por baixo, a uma distância de 3m a 4,5m da rede; 

Em situação de jogo 1+1: recebe a bola em passe imprimindo à bola uma trajetória alta; assume uma posição base 

que lhe permita deslocar-se, de acordo com a trajetória da bola. 

3ª Etapa 

PI-I 

Objetivo: O aluno, em situação de exercício analítico e situação de jogo 1x1: Serve por baixo, a uma distância de 

3m a 4,5m da rede; recebe a bola em passe ou em manchete (de acordo com a trajetória da bola), imprimindo à 

bola uma trajetória alta; assume uma posição base que lhe permita deslocar-se, de acordo com a trajetória da bola. 

O aluno, num campo de dimensões reduzidas com dois jogadores de cada lado da rede joga com os companheiros 

efetuando passe e manchete, mantendo a bola no ar, com número limitado de toques de cada lado. 

4ª Etapa 

I-I 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Soraia; Fátima; PI-I 

2ª Etapa 

PI-PI 

Objetivos: O aluno, em situação de exercício analítica: Serve por baixo, a uma distância de 3m a 4,5m da rede; 

Em situação de jogo 1+1: recebe a bola em passe imprimindo à bola uma trajetória alta; assume uma posição base 

que lhe permita deslocar-se, de acordo com a trajetória da bola. 

3ª Etapa 

PI-I 

Objetivos: O aluno, em situação de exercício analítico e situação de jogo 1x1: Serve por baixo, a uma distância de 

3m a 4,5m da rede; recebe a bola em passe ou em manchete (de acordo com a trajetória da bola), imprimindo à 

bola uma trajetória alta; assume uma posição base que lhe permita deslocar-se, de acordo com a trajetória da bola. 

O aluno, num campo de dimensões reduzidas com dois jogadores de cada lado da rede joga com os companheiros 

efetuando passe e manchete, mantendo a bola no ar, com número limitado de toques de cada lado. 

4ª Etapa 

I-I 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

João; Rafael; Elvis; 

Valdemar; 

 

I-PE 

2ª Etapa 

I-I 

Objetivos: O aluno, em situação de exercício analítico e situação de jogo 1x1: Serve por baixo, a uma distância de 

3m a 4,5m da rede; recebe a bola em passe ou em manchete (de acordo com a trajetória da bola), imprimindo à 

bola uma trajetória alta; assume uma posição base que lhe permita deslocar-se, de acordo com a trajetória da bola. 

O aluno, num campo de dimensões reduzidas com dois jogadores de cada lado da rede joga com os companheiros 

efetuando passe e manchete, mantendo a bola no ar, com número limitado de toques de cada lado. 

3ª Etapa 

I-PE 

Objetivos: O aluno em situação de jogo 2x2 ou 4x4: Serve por baixo; Recebe o serviço em manchete ou com as 

duas mãos por cima (de acordo com a trajetória da bola); Ao 2º toque, passa a bola a um colega ou envia a bola 

para o campo contrário; Ao 3º toque posiciona-se para finalizar o ataque executando um passe colocado para um 

espaço vazio; Na defesa, posiciona-se para executar um passe alto ou manchete 
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No jogo e em exercício-critério realiza os elementos técnicos: Passe alto de frente; Manchete; Serviço por baixo; 

Serviço por cima (tipo ténis) 

4ª Etapa 

PE-PE 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Fábio; Jean; Pedro E-PA 

2ª Etapa 

E-E 

Objetivos: O aluno em situação de jogo 2x2 ou 4x4: Serve por baixo; Recebe o serviço em manchete ou com as 

duas mãos por cima (de acordo com a trajetória da bola); Ao 2º toque, passa a bola a um colega ou envia a bola 

para o campo contrário; Ao 3º toque posiciona-se para finalizar o ataque executando um passe colocado para um 

espaço vazio; Na defesa, posiciona-se para executar um passe alto ou manchete 

No jogo e em exercício-critério realiza os elementos técnicos: Passe alto de frente; Manchete; Serviço por baixo; 

Serviço por cima (tipo ténis) 

3ª Etapa 

E-PA 

Objetivos: Em situação de jogo 4x4: Serve por baixo ou por cima (tipo ténis), colocando a bola numa zona de 

difícil receção ou em profundidade; recebe o serviço em manchete ou com as duas mãos por cima (de acordo com 

a trajetória da bola), posicionando-se correta e oportunamente para direcionar a bola para cima e para a frente por 

forma a dar continuidade às ações da sua equipa; na sequência da receção do serviço, posiciona-se correta e 

oportunamente para passar a bola a um companheiro em condições de este dar continuidade às ações ofensivas 

(segundo toque), ou receber/enviar a bola, em passe colocado ou remate (em apoio), para o campo contrário (se 

tem condições vantajosas);  Ao passe (segundo toque) de um companheiro, posiciona-se para finalizar o ataque, 

executando com oportunidade e correção um passe colocado (para um espaço vazio) ou remate (em apoio) que, 

de preferência, dificulte a ação dos adversários. Na defesa, e se é o jogador mais próximo da zona da queda da 

bola, posiciona-se para, de acordo com a sua trajetória, executar um passe alto ou manchete, favorecendo a 

continuidade das ações da sua equipa.  

Em situação de exercício: Remata ao passe do companheiro, executando corretamente a estrutura rítmica da 

chamada e impulsionando-se para bater a bola no ponto mais alto do salto; desloca-se e posiciona-se corretamente 

para defesa baixa do remate (em manchete).  

Realiza com correção e oportunidade, no jogo e em exercícios critério, as técnicas de: a) passe alto de frente, b) 

manchete, c) serviço por baixo, d) serviço por cima e e) remate em apoio e, em situação de exercício, o f) passe 

alto de costas e g) remate com salto 

4ª Etapa 

PA-PA 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 32 - Objetivos da matéria de Voleibol 
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Ginástica de solo 

Matéria de Ginástica de Solo 

Competências 

Transversais a todos 

os níveis 

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. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Inês; Soraia; Catarina; 

Rafael; Beatriz 

NI-I 

 

2ª Etapa 

NI-PI 

Em situação de exercício, o aluno realiza: Cambalhota à frente engrupada; Cambalhota à retaguarda engrupada; 

Posições de flexibilidade: Rã. 

3ª Etapa 

PI-I 

Em situação de exercício, o aluno realiza: - Cambalhota à frente engrupada; Cambalhota à frente em plano 

inclinado de pernas afastadas e em extensão; Cambalhota à retaguarda engrupada; Passagem por pino partindo 

de posição ventral no plinto; subida para pino recuando as mãos e subindo gradualmente os pés, aproximando-

se da vertical, realizando cambalhota à frente; roda com apoio alternado das mãos na cabeça do plinto 

(transversal); Posições de flexibilidade: Rã e Ponte; Posição de equilíbrio: Avião e Vela. 

4ª Etapa 

I-I 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Carolina PI-I 

2ª Etapa 

PI-PI 

Em situação de exercício, o aluno realiza: Cambalhota à frente engrupada; Cambalhota à retaguarda engrupada; 

Passagem por pino partindo de posição ventral no plinto; subida para pino recuando as mãos e subindo 

gradualmente os pés, aproximando-se da vertical, realizando cambalhota à frente; roda com apoio alternado das 

mãos na cabeça do plinto (transversal); Posições de flexibilidade: Rã 

3ª Etapa 

PI-I 

Em situação de exercício, o aluno realiza: - Cambalhota à frente engrupada; Cambalhota à frente em plano 

inclinado de pernas afastadas e em extensão; Cambalhota à retaguarda engrupada; Passagem por pino partindo 

de posição ventral no plinto; subida para pino recuando as mãos e subindo gradualmente os pés, aproximando-

se da vertical, realizando cambalhota à frente; roda com apoio alternado das mãos na cabeça do plinto 

(transversal); Posições de flexibilidade: Rã e Ponte; Posição de equilíbrio: Avião e Vela. 

4ª Etapa 

I-I 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Fábio; Fátima; Pedro; 

Elvis; Valdemar 
I-PE 

2ª Etapa 

I-I 

Em situação de exercício, o aluno realiza: - Cambalhota à frente engrupada; Cambalhota à frente em plano 

inclinado de pernas afastadas e em extensão; Cambalhota à retaguarda engrupada; Passagem por pino partindo 

de posição ventral no plinto; subida para pino recuando as mãos e subindo gradualmente os pés, aproximando-

se da vertical, realizando cambalhota à frente; roda com apoio alternado das mãos na cabeça do plinto 

(transversal); Posições de flexibilidade: Rã e Ponte; Posição de equilíbrio: Avião e Vela. 

3ª Etapa 

I-PE 

O aluno: elabora, realiza e aprecia uma sequência de habilidades no solo (em colchões), que combine, com 

fluidez, destrezas gímnicas, de acordo com as exigências técnicas indicadas, designadamente:- Cambalhota à 

frente com saída de MI afastados e estendidos; Cambalhota à retaguarda com saída de MI afastadas e estendidos; 

Pino de braços com alinhamento e extensão dos segmentos do corpo com ajuda; Posição de equilíbrio: avião, 

vela; Posição de flexibilidade: ponte; Elementos de ligação: voltas, afundos. 
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4ª Etapa 

PE-PE 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

João; Maria; Jean PE-E 

2ª Etapa 

PE-PE 

O aluno: elabora, realiza e aprecia uma sequência de habilidades no solo (em colchões), que combine, com 

fluidez, destrezas gímnicas, de acordo com as exigências técnicas indicadas, designadamente:- Cambalhota à 

frente com saída de MI afastados e estendidos; Cambalhota à retaguarda com saída de MI afastadas e estendidos; 

Pino de braços com alinhamento e extensão dos segmentos do corpo com ajuda; Posição de equilíbrio: avião, 

vela; Posição de flexibilidade: ponte; Elementos de ligação: voltas, afundos. 

3ª Etapa 

PE-E 

 Elabora, realiza e aprecia uma sequência de habilidades no solo (em colchões), que combine, com fluidez, 

destrezas gímnicas, de acordo com as exigências técnicas indicadas, designadamente: Cambalhota à frente, 

terminando em equilíbrio com as pernas estendidas, afastadas ou unidas, com apoio das mãos no solo, 

respetivamente entre e por fora das coxas, e junto da bacia, mantendo a mesma direção do ponto de partida. 

Cambalhota à frente saltada, após alguns passos de corrida e chamada a pés juntos, terminando em equilíbrio e 

com os braços em elevação anterior. 

Cambalhota à retaguarda, com repulsão dos braços na fase final, terminando em equilíbrio, com as pernas unidas 

e estendidas, na direção do ponto de partida. 

Pino de braços, com alinhamento e extensão dos segmentos do corpo (definindo a posição), terminando em 

cambalhota à frente com braços em elevação anterior e em equilíbrio. Roda, com marcada extensão dos 

segmentos corporais e saída em equilíbrio, com braços em elevação lateral oblíqua superior, na direção do ponto 

de partida. Avião, com o tronco paralelo ao solo e com os membros inferiores em extensão, mantendo o 

equilíbrio. Posições de flexibilidade à sua escolha, com acentuada amplitude (ponte, espargata frontal e lateral, 

rã, etc.). 

Saltos, voltas e afundos em várias direções, utilizados como elementos de ligação, contribuindo para a fluidez e 

harmonia da sequência. 

- Em situação de exercício, faz: 

Rodada, com chamada e ritmo dos apoios corretos, impulsão de braços e fecho rápido dos membros inferiores 

em relação ao tronco (ao mesmo tempo que eleva o tronco, a cabeça e os braços), para receção a pés juntos sem 

desequilíbrios laterais, com braços em elevação superior. Cambalhota à retaguarda com passagem por pino, com 

repulsão enérgica dos membros superiores e abertura simultânea dos membros inferiores em relação ao tronco, 

aproximando-se do alinhamento dos segmentos e terminando a uma ou duas pernas. 

4ª Etapa 

E-E 

Tabela 33 - Objetivos da matéria de Ginástica de Solo 
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Ginástica acrobática 

  

Matéria de Ginástica Acrobática 

Competências 

Transversais a todos 

os níveis 

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. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Não é possível 

diagnosticar nem 

prognosticar o nível 

dos alunos porque esta 

matéria só irá ser 

abordada no 2º período 

NI-I 

PI-I 

3ª Etapa 

NI-PI 

PI-I 

Com coordenação e fluidez realiza dois elementos a pares e um elemento em trios. 

4ª Etapa 

PI-I 

I-I 

Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I-E 

3ª Etapa 

PE-E 

Com coordenação e fluidez realiza dois elementos a pares, (em que um deles é o elemento três ou quatro) e 

dois elementos em trios. Os elementos 3 e 4 correspondem Prancha facial sobre os pés do base e apoio facial 

invertido entre os membros inferiores do base respetivamente. 

4ª Etapa 

E-E 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

E-PA 

3ª Etapa 
Com coordenação e fluidez realiza três elementos a pares, (em que dois deles são os elementos três ou quatro) e 

dois elementos em trios. 

4ª Etapa Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 34 - Objetivos da matéria de Ginástica Acrobática 
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Trave 

 

 

 

 

 

Matéria de Ginástica de Aparelhos - Trave 

Competências 

Transversais a todos os 

níveis 

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. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Beatriz; Carolina; Inês; 

Soraia; Fátima; Rafael; 

Valdemar; Elvis 

I-E 

2ª Etapa 

I-PE 

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. 

3ª Etapa 

PE-E 

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. 

4ª Etapa 

E-E 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Fábio; Jean; Pedro; 

Catarina; João; Maria 
E-PA 

2ª Etapa 

I-PE 

E-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 na ponta dos pés; Salto em extensão (troca de pé); Saída em 

salto em extensão. 

3ª Etapa 

E-PA 

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; Saída em salto em extensão com meia pirueta; Avião. 

4ª Etapa 

PA-PA 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 35 - Objetivos da matéria de Ginástica de Aparelhos (Trave) 
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Minitrampolim  

 

 

 

 

 

 

Matéria de Ginástica de Aparelhos – Minitrampolim 

Competências 

Transversais a todos 

os níveis 

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. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Inês; Soraia; Carolina; 

Catarina; Fátima; 

Rafael; Beatriz 

I-E 

2ª Etapa 

I-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. 

3ª Etapa 

PE-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. 

4ª Etapa 

E-E 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Maria; Jean; Pedro; 

Fábio; Valdemar; 

Elvis; João;  

E-PA 

2ª Etapa 

E-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. 

3ª Etapa 

E-PA 

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; pirueta vertical; carpa; ¾ mortal à frente 

engrupado, ¼ mortal à retaguarda. 

4ª Etapa 

PA-PA 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 36 - Objetivos da matéria de Ginástica de Aparelhos (Minitrampolim) 
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Plinto 

 

 

Matéria de Ginástica de Aparelhos – Plinto 

Competências 

Transversais a todos os 

níveis 

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. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Beatriz; Inês; Catarina 
 

NI-I 

2ª Etapa 

NI-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; cambalhota à frente com plinto 

longitudinal. 

3ª Etapa 

PI-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 ao eixo no boque; Salto entre mãos no boque ou plinto 

transversal; cambalhota à frente com plinto longitudinal. 

4ª Etapa 

I-I 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Carolina; Soraia; 

Fátima; Maria; Rafael; 

Valdemar; Elvis; 

I-E 

2ª Etapa 

I-PE 

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: - Cambalhota à frente no plinto longitudinal; Salto de 

coelho/eixo no plinto longitudinal; salto ao eixo no plinto transversal 

3ª Etapa 

PE-E 

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 (plinto transversal e longitudinal); Salto 

entre mãos no plinto transversal. 

4ª Etapa 

E-E 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Fábio; Jean; João; Pedro E-PA 

2ª Etapa 

E-E 

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 (plinto transversal e longitudinal); Salto 

entre mãos no plinto transversal. 

3ª Etapa 

E-PA 

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 o seguinte salto: Roda (plinto transversal ou longitudinal), com apoio alternado 

das mãos no aparelho, com o corpo em extensão e impulsão dos braços por forma a permitir o segundo voo. 

4ª Etapa 

PA-PA 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 37 - Objetivos da matéria de Ginástica de Aparelhos (Plinto) 
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Paralelas 

 

 

 

Matéria de Ginástica de Aparelhos – Paralelas 

Competências 

Transversais a todos os 

níveis 

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. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Carolina; Catarina; Inês; 

Soraia; Beatriz; Fátima 

 

NI-I 

2ª Etapa 

NI-PI 
O aluno consegue realizar balanços à frente e atrás e saídas à retaguarda em apoio radial. 

3ª Etapa 

PI-I 
O aluno realiza balanços à frente e atrás, mantendo a posição angular e fazendo saídas à frente ou à retaguarda. 

4ª Etapa 

I-I 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Maria; Rafael I-E 

2ª Etapa 

I-PE 

O aluno realiza balanços à frente e atrás, mantendo posição angular e consegue realizar saídas à retaguarda ou à 

frente em ½ pirueta 

3ª Etapa 

PE-E 

Cumpre os objetivos da etapa anterior e: Realiza pino de ombros em situação de progressão com ajuda do 

professor ou colega nas omoplatas e bacia. 

4ª Etapa 

E-E 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Jean; João; Pedro; 

Valdemar; Elvis; Fábio 
E-PA 

2ª Etapa 

E-E 
Realiza pino de ombros, mantendo o afastamento dos cotovelos e o alinhamento dos segmentos. 

3ª Etapa 

E-PA 

Cumpre os objetivos da etapa anterior e: Realiza balanços em apoio braquial 

4ª Etapa 

PA-PA 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 38 - Objetivos da matéria de Ginástica de Aparelhos (Paralelas) 
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Salto em altura 

 

 

 

 

 

 

Matéria de Atletismo – Salto em altura  

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. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Não é possível 

diagnosticar nem 

prognosticar o nível 

dos alunos porque esta 

matéria só irá ser 

abordada no 2º período 

NI-I 

PI - I 

3ª Etapa 

NI-I 

PI-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 quedas ou caixa de saltos. 

4ª Etapa 

I-I 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I-E 

PE-E 

3ª Etapa 

I-E 

PE-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. 

4ª Etapa 

E-E 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 39 - Objetivos da matéria de Atletismo (Salto em Altura) 
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Velocidade 

 

 

Matéria de Atletismo – Velocidade  

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. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Catarina; Inês; Carolina I-E 

2ª Etapa 

I-PE 
Técnica de corrida correta. 

3ª Etapa 

PE-E 

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. 

4ª Etapa 

E-E 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Beatriz; Fábio; Fátima; Jean; 

João; Pedro; Rafael; Soraia; 

Valdemar; Elvis; Maria 

E-PA 

2ª Etapa 

E-E 

Efetua uma corrida de velocidade (30 m), 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. 

3ª Etapa 

E-PA 

Efetua uma corrida de velocidade (30m), 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. 

4ª Etapa 

PA-PA 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 40 - Objetivos da matéria de Atletismo (Velocidade) 
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Badminton 

Matéria de Badminton  

Competências Transversais a 

todos os níveis 

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: a) clear, b) lob, c) serviço curto e d)serviço comprido. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Beatriz; Carolina; Inês; Soraia; 

Catarina; Fátima; João; Maria; 

Rafael;  

I-E 

2ª Etapa 

I-PE 

Objetivos:  

Jogo 1x1, batendo e devolvendo o volante, evitando que este toque no chão: 

Assume a posição base de espera; Desloca-se com oportunidade, para conseguir o posicionamento correto 

dos apoios e uma atitude corporal que favoreçam o batimento equilibrado e com amplitude de movimento, 

antecipando-se à queda do volante; 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. 

Em situação de exercício: executa o serviço curto, colocando corretamente os apoios e dando continuidade 

ao movimento do braço após o batimento. 

3ª Etapa 

PE-E 

Objetivos:  

Jogo 1x1, batendo e devolvendo o volante, evitando que este toque no chão: 

Assume a posição base de espera; Desloca-se com oportunidade, para conseguir o posicionamento correto 

dos apoios e uma atitude corporal que favoreçam o batimento equilibrado e com amplitude de movimento, 

antecipando-se à queda do volante; 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: executa o serviço curto e comprido, colocando corretamente os apoios e dando 

continuidade ao movimento do braço após o batimento. 

4ª Etapa 

E-E 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Elvis; Valdemar; Fábio; Jean; 

Pedro 
E-PA 

2ª Etapa 

E-E 

Objetivos:  

Jogo 1x1, batendo e devolvendo o volante, evitando que este toque no chão: 

Assume a posição base de espera; Desloca-se com oportunidade, para conseguir o posicionamento correto 

dos apoios e uma atitude corporal que favoreçam o batimento equilibrado e com amplitude de movimento, 

antecipando-se à queda do volante; 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: executa o serviço curto e comprido, colocando corretamente os apoios e dando 

continuidade ao movimento do braço após o batimento. 
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3ª Etapa 

E-PA 

Objetivos:  

O aluno em situação de jogos de singulares, desloca-se e posiciona-se corretamente para devolver o volante 

utilizando os seguintes batimentos: Serviço curto e comprido; Clear; Lob; Drive (à direita e à esquerda). 

Em situação de exercício, num campo de Badminton, remata na sequência do serviço alto do companheiro, 

batendo o volante acima da cabeça e à frente do corpo com rotação do tronco, após armar o braço atrás, 

num movimento contínuo e amplo, imprimindo-lhe uma trajetória descendente e rápida. 

4ª Etapa 

PA-PA 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 41 - Objetivos da matéria de Badminton 
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Luta 

 

  

Matéria de 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. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Inês; Catarina;  
 

NI-I 

2ª Etapa 

NI-PI 

O aluno executa jogos de contacto físico, em que tenta aproveitar vantagem corporal, com manobras de controlo 

ou de esquiva e executa as técnicas: dupla prisão de braços; e dupla prisão de pernas 

3ª Etapa 

PI-I 

Em situação de luta no solo, associa os seus deslocamentos aos do parceiro, aproveitando os desequilíbrios para 

aplicar com oportunidade e correção global o padrão de execução das técnicas anteriores 

4ª Etapa 

I-I 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Fátima; Soraia; Beatriz; 

Maria; Rafael; Elvis; 

João; Fábio; Pedro; 

Valdemar; Jean; 

Carolina 

I-E 

2ª Etapa 

I-PE 

Em situação de luta em pé, o aluno executa diferentes pegas, e as técnicas de Controlo do braço por dentro, estando 

o seu ombro apoiado no ombro do braço do parceiro que é controlado acima do cotovelo e pelo pulso, mantendo-

o junto ao seu peito; 

3ª Etapa 

PE-E 

Controlo da perna por dentro, na coxa e tornozelo, mantendo a perna junto ao peito, com o tronco fletido à frente. 

Executa a técnica de dupla prisão de pernas com braço. 

4ª Etapa 

E-E 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

Tabela 42 - Objetivos da matéria de Luta 
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Corfebol 

 

 

 

 

Matéria de Corfebol 

Competências Transversais a 

todos os níveis 

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: a) clear, b) lob, c) serviço curto e d)serviço comprido. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Beatriz; Carolina; Inês; 

Catarina; Maria; Soraia 
I-E 

2ª Etapa 

I-PE 

Em situação de jogo 4x4 e 8x8: Passa e corta para o cesto, perante uma maior pressão do adversário direto, 

garantindo linha de passe para finalizar na passada. 

Participa no ressalto, após lançamento, tentando recuperar a posse da bola. 

Quando o seu opositor direto não tem bola, procura manter contacto visual simultâneo deste e da bola 

(sempre que o não consegue, opta pelo jogador). 

3ª Etapa 

PE-E 

Cumpre os requisitos anteriores e: Ajusta a sua distância ao opositor direto, aproximando-se quando este 

entra em posse de bola, e afastando-se quando ele executa um passe ou lançamento. 

4ª Etapa 

E-E 

Consolida objetivos anteriores e: Realiza com correção e oportunidade em situação de jogo e em exercícios 

critério, as ações técnicas: a) receção, b) passe de peito, c) passe de ombro, d) lançamento na passada, e) 

lançamento parado e f) trabalho de receção, g) passe por cima, h) passe por baixo, i) lançamento de 

penalidade, e j) posicionamento defensivo. 

Fábio; Jean; Elvis; Valdemar; 

Pedro; Fátima; Rafael; João 
E-PA 

2ª Etapa 

E-E 

Ocupa uma posição que permita iniciar o ataque organizado a partir de 4:0, se se verificar aglomeração sem 

vantagem para a sua equipa. 

3ª Etapa 

E-PA 

Cumpre os requisitos anteriores e: Dá um tempo de ajuda e recupera imediatamente a defesa do seu jogador 

ou, se necessário, troca de opositor se o companheiro (do mesmo sexo) é ultrapassado. 

4ª Etapa 

PA-PA 

Consolida objetivos anteriores e: Realiza com correção e oportunidade em situação de jogo e em exercícios 

critério, as ações técnicas: a) receção, b) passe de peito, c) passe de ombro, d) lançamento na passada, e) 

lançamento parado e f) trabalho de receção, g) passe por cima, h) passe por baixo, i) lançamento de 

penalidade, e j) posicionamento defensivo. 

Tabela 43 - Objetivos da matéria de Corfebol 
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Hóquei em campo 

  

 

 

 

Matéria de hóquei em campo 

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 os adversários, cumpre as regras de segurança estabelecidas, 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 principais regras do jogo: a) exclusividade de contacto com a bola através da parte lisa do stick, b) obstrução, c) jogo perigoso, 

adequando as suas ações a esse conhecimento. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Não é possível 

diagnosticar nem 

prognosticar o nível dos 

alunos porque esta 

matéria só irá ser 

abordada no 2º período 

 

NI-I 

PI-I 

3ª Etapa 

NI-I 

PI-I 

Em situação de exercício (2 x 0), utilizando o stick com a pega correta, combina as seguintes ações: 

Condução da bola, clássica e alternada, realizando correta e adequadamente os movimentos de rotação do stick, 

mantendo a bola controlada de acordo com a sequência da ação. Receção, à esquerda e à direita.  

Passe empurrado (push), à esquerda e à direita, mantendo a parte lisa do stick junto da bola. 

Remate empurrado (push) com precisão, transpondo o peso do corpo para o apoio esquerdo. 

Em situação de jogo 3X2 e 3X3: Recebe a bola, frontal, à esquerda ou à direita, de acordo com a sua posição e 

trajetória da bola, controlando-a e libertando-se da pressão defensiva:  

Progride, se tiver espaço livre, para ganhar posição favorável ao remate ou ao passe. 

4ª Etapa 

I-I 
Consolidação dos objetivos das etapas anteriores 

I-E 

PE-E 

3ª Etapa 

I-E 

PE-E 

Em situação de jogo 4 x 4 (com balizas pequenas sem guarda-redes), aplica as técnicas referidas nos objetivos 

anteriores 

Marca individualmente todo o campo, mantendo o enquadramento defensivo, procurando desarmar o seu opositor 

direto. 

4ª Etapa 

E-E 

Consolida os objetivos anteriores e: Passa pela posição de guarda-redes, enquadrando-se com a bola, e após defesa, 

passa a um companheiro desmarcado 

Tabela 44 - Objetivos da matéria de Hóquei em Campo 
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Danças Tradicionais 

  

 

 

 

 

 

Matéria de Danças Tradicionais 

Competências transversais a 

todos os níveis 

Coopera com os companheiros, incentiva e apoia a sua participação na atividade, apresentando sugestões de aperfeiçoamento e 

considerando, por seu lado, as propostas que lhe são dirigidas. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Não é possível diagnosticar 

nem prognosticar o nível dos 

alunos porque esta matéria só 

irá ser abordada no 2º período 

I-E 

3ª Etapa 

I-E 

No Regadinho: A “Maria” a “gingar” a bacia no “passo de passeio”; Inicia o “passo saltado cruzado” com 

a perna direita a cruzar pela frente e juntando-se os pés ao oitavo tempo, enquanto os membros superiores 

oscilam em oposição aos membros inferiores; Realiza o “passo saltitado” com impulsão e receção no 

mesmo pé, e as trocas com o braço dado em oposição. 

4ª Etapa 

E-E 
Consolida os objetivos da etapa anterior. 

PE-E 

3ª Etapa 

PE-E 

Na Erva-cidreira (simplificada, sem o passe de escovinha): 

Executa o “passo de passeio”, na primeira figura, com apoios sucessivos alternados, com pequena amplitude 

e ligeiramente arrastado, apoiando bem o pé no chão, e finalizando com o “Manel” voltado para o seu par; 

Realiza o “passo de passeio”, na segunda figura, em trajetória circular com palmas, avançando para o par e 

mantendo-se sempre voltado para o mesmo sentido; 

Executa o “passo de passeio”, na terceira figura, em trajetória circular com o par entrelaçado, regressando 

à posição inicial 

4ª Etapa 

E-E 
Consolida os objetivos da etapa anterior. 

Tabela 45 - Objetivos da matéria de Danças Tradicionais 
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Danças sociais 

 

 

 

 

 

 

Matéria de Danças Sociais 

Competências transversais a 

todos os níveis 

Coopera com os companheiros, incentiva e apoia a sua participação na atividade, apresentando sugestões de aperfeiçoamento e 

considerando, por seu lado, as propostas que lhe são dirigidas. 

Alunos 
Prognóstico 

Final 

Prognóstico 

Etapa 
Objetivos 

Não é possível diagnosticar 

nem prognosticar o nível dos 

alunos porque esta matéria só 

irá ser abordada no 2º período 

I-E 

3ª Etapa 

I-E 

No merengue, em situação de Line Dance com a organização espacial definida, e em situação de dança a 

pares, iniciando no 1º tempo do compasso e fazendo coincidir cada passo a um tempo, realizando sequências 

de passos que combinem: meias voltas; mambo; à frente e atrás; passe em V; Passe cruzado; passo com 

transferência de peso. 

4ª Etapa 

E-E 
Consolida os objetivos da etapa anterior. 

PE-E 

3ª Etapa 

PE-E 
Na Rumba Quadrada: realiza volta circular, promenade e contra promenade 

4ª Etapa 

E-E 
Consolida os objetivos da etapa anterior. 

Tabela 46 - Objetivos da matéria de Danças Sociais 
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Estratégias de ensino 

Formação de grupos 

Através dos resultados obtidos na primeira etapa foi possível agrupar os alunos por nível 

de aprendizagem e consequentemente definir os objetivos intermédios e terminais, para cada um. 

Uma vez que a turma tem apenas 14 alunos, os grupos de nível têm poucos alunos, mas quando 

for necessário, os grupos serão organizados consoante o seu grupo de nível, para que em conjunto 

consigam trabalhar os objetivos definidos. Nas modalidades dos jogos desportivos coletivos e no 

badminton existem grupos que requerem algum trabalho técnico e tático mais básico e por isso 

serão realizados exercícios critério de forma a melhorar essa mesma técnica, sem nunca descorar 

o jogo. Os outros grupos terão exercícios critério mais elaborados e mais tempo de jogo uma vez 

que alguns dos objetivos só são exequíveis se os alunos passarem pela forma jogada propriamente 

dita.  

No entanto, existe uma grande importância na formação de grupos heterogéneos, uma vez 

que os alunos de nível inferior aprendem, desenvolvem e consolidam muitos conteúdos com 

alunos de nível superior e também estes têm um papel importante no auxílio das aprendizagens 

dos colegas. Existe assim uma relação de cooperação para a obtenção dos objetivos propostos 

aos alunos. Logo, dependendo da matéria e da aula, os grupos formados poderão ser homogéneos 

ou heterogéneos, consoante os objetivos definidos para aquela aula. 

 Posto isto, inicialmente os grupos formados serão homogéneos, para que os alunos com 

maiores dificuldades trabalhem em exercícios critérios que vão ao encontro das suas 

necessidades, e que não abrangem as necessidades dos alunos com menores dificuldades. A 

criação de grupos heterogéneos ocorrerá mais no final do 1º período, quando perceber que alunos 

com maiores aptidões são uma mais-valia para a evolução dos restantes. 

“A fixação dos grupos durante períodos de tempo muito alargados não é aconselhável, 

até pela importância que a variedade de interações assume no desenvolvimento social dos 

jovens”.  

(Programa de Educação Física, 2001) 

Estilos de ensino 

 No que aos estilos de ensino diz respeito, serão utilizados ao longo do ano letivo o estilo 

de ensino por comando, tarefa e recíproco. O estilo de ensino por comando será utilizado no 

aquecimento, durante a mobilização articular, mas à medida que o tempo vai avançando, serão 

os alunos a darem o aquecimento, para que desta forma ganhem autonomia e deixem de realizá-
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lo ao meu comando. Assim que sentir que os alunos conseguem realizar o aquecimento sozinhos 

deixarei de recorrer a este estilo de ensino. Isto torna-se ainda mais importante uma vez que são 

alunos do 12º ano e para o ano quando praticarem atividade física muitas vezes só dependeram 

deles mesmos e é fulcral que eles saibam aquecer e alongar bem sem a presença de um professor 

ou treinador. 

 O estilo de ensino tarefa será o mais utilizado durante as aulas. Será dada uma instrução 

inicial, explicando o funcionamento da aula e de cada estação e após a informação ser dada passa 

a ser o aluno a assumir alguma decisões na realização de cada tarefa. No caso da ginástica de 

solo, serão ainda dadas algumas sequências de dois ou três elementos gímnicos, dando liberdade 

de escolha ao aluno, dando também liberdade ao professor para a circulação e acompanhamento 

das outras estações/tarefas. 

 O estilo de ensino recíproco será utilizado em tarefas de caráter técnico e individual, onde 

os alunos têm a responsabilidade de ajudar na prestação do colega, obrigando, desta forma, a que 

os mesmos se apropriem dos conteúdos/aspetos críticos que cada matéria/elemento requer. 

Estratégias de intervenção pedagógica 

Relativamente às estratégias de intervenção pedagógica, ao longo do ano serão realizadas 

algumas tarefas que irão ajudar na maximização da condução do processo de ensino e 

aprendizagem.  

Ao nível da instrução pretende-se: 

 Garantir que a turma está atenta e em silêncio antes de começar a falar; 

 Garantir que todos os alunos estão no meu campo de visão; 

 Realizar instruções claras, curtas e concisas, com uma terminologia correta; 

 Colocar bem a voz para que todos me consigam ouvir; 

 Procurar demonstrar sempre que for necessário; 

 Fornecer aos alunos uma informação atualizada sobre a sua aprendizagem; 

 Utilizar o questionamento para verificar se os alunos adquiriram informação. 

Quanto à organização, pretende-se adotar as seguintes estratégias: 

 Pontualidade, sendo marcada falta a quando do seu incumprimento; 

 Especificar as rotações e os respetivos grupos, garantindo que as mudanças de atividade 

ou de tarefas sejam realizadas rapidamente, perdendo o mínimo tempo possível nas 

transições; 
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 Criar rotinas de trabalho no que à montagem do material diz respeito; 

 Garantir que os alunos se sentem reconhecidos pela forma adequada como realizam as 

tarefas de organização, através de feedback positivo. 

Ao nível da disciplina das aulas, pretende-se adotar as seguintes estratégias: 

 Formar os grupos de trabalho tendo em conta os níveis mas também as possíveis relações 

que podem levar mais facilmente a comportamentos de indisciplina e comportamentos 

fora da tarefa; 

 Utilizar o feedback à distância para controlar constantemente a turma; 

 Posicionar-me sempre de forma a conseguir ver a turma toda; 

Quanto ao clima relacional, e necessário:  

 Garantir a cooperação dos alunos ente si, principalmente na matéria de futebol; 

 Arranjar estratégias que assegurem a constante prática motora dos alunos, principalmente 

na ginástica de solo e na ginástica de aparelhos; 
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Avaliação 

Avaliação Formativa 

O principal objetivo desta avaliação é regular e orientar o processo de ensino-

aprendizagem. A informação recolhida serve para verificar se os objetivos que foram 

estabelecidos foram ou não cumpridos e caso seja necessário, reformular esses objetivos. Esta 

avaliação irá decorrer ao longo de todas as aulas. 

 Para manter os alunos integrados no processo de avaliação serão apresentados os 

objetivos para cada aula e para cada grupo de trabalho, dar feedback constante sempre que for 

necessário e fechar o ciclo de feedback. 

 Na aptidão física irão ser realizados alguns momentos de condição física no início da aula 

ou a partir de uma estação, para que os alunos treinem e se consciencializem das suas 

dificuldades, sendo posteriormente, no final da etapa, comparados com os dados da Avaliação 

Inicial. 

 Por último, na área dos conhecimentos, os mesmos serão aferidos no início das aulas, 

antes de começarem a parte prática. 

Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa irá ocorrer em três momentos específicos do ano letivo: final do 

primeiro período, final do segundo período e final do terceiro período. Os registos elaborados até 

ao final de cada período vão ser utilizados para a avaliação sumativa. Os resultados vão ter como 

base orientadora os critérios de avaliação da Escola Secundária da Amadora para o 12º ano. 
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Anexos 

Ficha de caraterização individual 

DADOS DO ALUNO 

Curso:               Ano:   Turma:     Nº:            

Nome:       

Naturalidade:                                             Nacionalidade:                                      Data de nascimento: ___/___/19___      

Idade: 

Morada: 

Concelho:                                                            Código postal: 

Contacto do aluno – Telefone:                                                                       E-mail: 

NIF: _________________________________________________ NISS: 

________________________________________ 

 

II - DADOS DO PAI/ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
Nome:                                                                                                           Parentesco:            

Naturalidade:                                               Nacionalidade:                                      Data de nascimento: 

___/___/19___      Idade: 

Morada: 

Concelho:                                                            Código postal: 

Contacto do Enc.Edu. – Telefone:                                                                 E-mail: 

Profissão:                                                            Contacto telefónico do emprego: 

Situação profissional:   Empregado efetivo          Empregado contratado                Trabalhador por conta própria      

                                      Reformado              Desempregado                         Outra      Qual?  

 

III - DADOS DO AGREGADO FAMILIAR (para além do aluno) 
Parentesco Idade Habilitações académicas Profissão Situação profissional 

     

     

     

     

     

Situação familiar: pais ausentes        pais separados          mãe falecida           pai falecido           mãe/pai doente       

 

IV - DADOS ESCOLARES E OPINIÕES DO ALUNO (assinala com X e responde 

sucintamente) 

Questões SIM NÃO Respostas 
Já ficaste retido?   Se respondeste Sim, quantos anos?            Em que anos de 

escolaridade? 

Mudaste de curso este 

ano? 

  Se respondeste Sim, porquê? 

Tiveste algum apoio 

pedagógico no ano 

passado? 

  Se respondeste Sim, em que disciplina(s)? 

Tiveste negativas no ano 

anterior? 

  Se respondeste Sim, em que disciplina(s)? 

Porquê? 

Tens disciplinas em 

atraso? 

  Se respondeste Sim, qual / quais? 

Tiveste alguma falta 

disciplinar?  

  Se respondeste Sim, quantas?                    Em que ano(s) de 

escolaridade? 

Porquê? 

Estás nesta escola pela 

1ªvez? 

  Se respondeste Sim, que escola frequentavas anteriormente? 
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Esta escola foi a tua 1ª 

escolha? 

  Porquê? 

Gostas de estudar?   Porquê? 

Estudas regularmente?   Se respondeste Sim, quando? 

Tens computador?   --------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

Tens Internet?   --------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

Tens ajuda nos estudos?   Se respondeste Sim, de quem? 

Recebes apoio do ASE?   Se respondeste Sim, qual o escalão? 

 Disciplina(s) preferida(s)?    

Porquê? 

Questões SIM NÃO Respostas 
Tens dificuldades em 

alguma(s) disciplina(s)? 

  Se respondeste Sim, em qual  / quais? 

Porquê? 

Estás a fazer melhoria 

denotas? 

  Se respondeste Sim, em que disciplina(s)? 

Tens alguma(s) 

preferência(s) no modo de 

trabalho nasaulas? 

  Se respondeste Sim, qual /quais? 

 

Pensas prosseguir os 

estudos? 

  Se respondeste Sim, até que nível? 

Que área(s) de 

conhecimento te 

interessa(m) mais? 

 

Que características 

consideras fundamentais 

num bom professor? 

 

 

 

 

V - OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES (assinala com X e depois responde 

sucintamente) 
Praticar desporto  Qual / Quais? 

Ouvir música  Preferências: 

Ver televisão  Preferências: 

Ver filmes   Preferências: 

Ler  Preferências: 

Trabalhar no 

computador 

 Preferências: 

 Jogar no computador  Preferências: 

Sair com amigos  Atividades: 

Outras atividades  Quais? 

 

VI - SAÚDE / ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTES (assinala com X e / ou responde) 
Dificuldades visuais  Dificuldades auditivas  Dificuldades motoras  

Dificuldades na fala  Dificuldades na linguagem 

escrita 

 Outras dificuldades 

Quais? 

 

Alergias 

Quais? 

 Doença crónica 

Qual (facultativo)? 

 Outro problema de saúde 

Qual? (facultativo) 

 

Pequeno almoço na escola  Pequeno almoço em casa  Não tomas pequeno almoço  

Almoço no refeitório da 

escola 

 Almoço no bar da escola  Almoço em casa / casa de 

família 

 

Almoço num café   Almoço noutro local 

Onde? 

 Não costumas almoçar  

Vens para a escola a pé  Vens para a escola de autocarro  Vens para a escola de comboio  
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Vens para a escola de carro 

(família) 

 Vens para a escola em carro 

próprio 

 Vens para a escola por outro 

meio - Qual? 

 

 

VII - CARACTERÍSTICAS PESSOAIS (assinala as dez principais por ordem crescente 

(10-mais importante 1- menos importante  e/ ou preenche) 
alegre  triste  atento  desatento  

ativo  preguiçoso  simpático  antipático  

organizado  desorganizado  calado  falador  

confiante  inseguro  otimista  pessimista  

paciente  impaciente  sociável  solitário  

tolerante  intolerante  pacífico  agressivo  

egoísta  altruísta  persistente  desistes facilmente  

Outras:  

 

VIII - EXPECTATIVAS / OBJETIVOS PARA ESTE ANO LETIVO e OUTROS 

ASPETOS QUE QUEIRAS REFERIR 
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TESTE SOCIOMÉTRICO 

 

Para responderes às questões que se seguem deves escolher apenas os teus colegas de turma 

e ordená-los por ordem de preferência.  

Responde honestamente às perguntas e de forma individual. 

Tens de preencher, obrigatoriamente, os 3 espaços, para todas as perguntas! 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

 
Se fores a uma festa de aniversário, quem levarias contigo? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

Quem não levarias? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

Se tiveres de fazer um trabalho de grupo, quem é que escolherias? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

E quem é que não escolherias? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

Quem escolherias para fazer parte da tua equipa em Educação Física? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

Quem não escolherias? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 
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Imagina que entras para o Desporto Escolar. Que modalidade é que gostavas de praticar? (pode ou 

não existir atualmente). 

_____________________________________________________________________________ 

Quem é que levarias contigo para o Desporto Escolar? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

Quem é que não levarias para o Desporto Escolar? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

Nos intervalos, quais os assuntos dos quais mais gostas de falar? 
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Com quem é que gostas mais de estar nos intervalos? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

 

Com quem é que não gostas tanto de estar nos intervalos? 

Coloca por ordem de preferência o nome dos teus colegas de turma. 

1º _________________________________________ 

2º _________________________________________ 

3º _________________________________________ 

 

 

Obrigado pela tua colaboração! 
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Matriz do teste diagnóstico para a área dos conhecimentos 

Conteúdos Objetivos ITEM Critérios/ Aspetos a referir Cotação Sistema de 

classificação 

Educação Física e 

Atividade Física 

Diferenciar os conceitos de 

Educação Física e Atividade 

Física, segundo as suas 

caraterísticas. 

Une com uma linha as caraterísticas da coluna da esquerda 

com os conceitos da coluna da direita de forma a fazer 

correspondências verdadeiras.  

1. Educação Física  

2. Atividade Desportiva 

 

a) É Inclusiva 

b) Privilegia a competição 

c) É apoiada por regulamentos bem estruturados 

d) Aborda várias matérias (Eclético) 

e) Grande preocupação com a promoção da saúde 

f) É seletiva (Escolhe os melhores) 

 

1. É inclusiva, aborda 

várias matérias 

(eclético), grande 

preocupação com a 

promoção da saúde 

 

2. Privilegia a 

competição, é 

apoiada em 

regulamentos bem 

estruturados e é 

seletiva (escolhe os 

melhores) 

4 Pontos 

para cada 

associação 

correta 

24 

 

 

 

 

 

 

24 

Frequência cardíaca  Identifica os locais do corpo 

mais eficazes para medir a 

frequência cardíaca 

Indica os três locais corpo que são mais eficazes na medição 

da frequência cardíaca. 

 

Resposta correta: Pulso, peito 

e carótida  

6 Pontos 

por cada 

resposta 

correta 

18 

 

 

 

 

 

42 

IMC Calcular o Índice de Massa 

Corporal (IMC) e saber 

identificar se o valor se 

Observando as tabelas que a seguir se apresentam. Indica se 

os seguintes alunos, se encontram na zona saudável, através 

do cálculo do IMC, apresenta todos os passos para o seu 

 

 

 

2 Pontos 

para cada 

um dos 

três 

primeiros 

40 
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encontra dentro da zona 

saudável. 

cálculo. 

 

 

1. Manuel, 15 anos, 55 quilos e 1,64m   

2. Maria, 13 anos 47 quilos e 1,45m 

3. António, 12 anos, 64 quilos e 1,55m 

4. Beatriz, 18 anos, 50 quilos e 1,70m 

O aluno coloca a fórmula do 

IMC de forma correta. 

O aluno consegue aplicar a 

fórmula do cálculo do IMC. 

O aluno calcula o resultado 

correto.   

O aluno com os valores 

obtidos da fórmula do IMC, 

consegue identificar na tabela, 

se os indivíduos se encontram 

na zona saudável 

 

1. 20,44 (zona 

saudável) 

2. 22,38 (zona 

saudável) 

3. 26,67 (não se 

encontra na zona 

saudável) 

4. 17,30 (não se 

encontra na zona 

saudável) 

 

passos. 4 

Pontos 

para o 

quarto 

passo. 

Cada 

alínea 

equivale a 

10 pontos, 

fazendo 

um total 

de 40 

pontos na 

soma das 

quatro 

alíneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

Testes fitnessgram Identifica corretamente o nome 

do teste e a imagem 

correspondente. 

Preenche os espaços em branco. 

Quais os testes de aptidão física apresentados nas imagens 

seguintes? 

1.  

Resposta correta: 

1. Senta e alcança 

2. Vaivém 

3. Pregas adiposas 

4. Extensão do tronco 

4 Pontos 

para cada 

resposta 

correta 

16 
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2.  

 

3.  

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

Aquecimento Perceber qual a importância da 

ativação geral antes de 

qualquer esforço físico mais 

intenso. 

Preenche os espaços em branco, de forma a completares 

corretamente o texto apresentado.  

A ativação, também designada por ________________, 

consiste num conjunto de atividades e exercícios físicos que 

tem como objetivo preparar o nosso organismo para um 

esforço físico mais intenso, de forma a poder alcançar o 

máximo _______________. A ativação permite preparar 

alguns sistemas do corpo (muscular, articular, respiratório, 

cardiovascular e nervoso) para a realização de exercícios 

físicos intensos com a máxima eficácia e sem risco de 

___________. 

Resposta correta: 

Aquecimento; Rendimento; 

Lesão. 

6 Pontos 

por cada 

resposta 

correta 

18 

 

 

 

 

116 
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Benefícios da atividade 

física 

O aluno demonstra 

conhecimentos acerca dos 

benefícios que a atividade 

física tem no ser humano 

Das seguintes afirmações, indica com [V] as verdadeiras e 

com [F] as falsas:  

São inúmeros os benefícios da atividade 

física:   

1. Melhoria do funcionamento cardíaco. 

2. Melhoria da capacidade respiratória.  

3. Aumento do tamanho dos pulmões.  

4. Aumento dos glóbulos vermelhos.  

5. Aumenta a qualidade de vida.  

Verdadeiras: Melhoria do 

funcionamento cardíaco. 

Melhoria da capacidade 

respiratória.  

Aumenta a qualidade de vida.  

 

Falsas: Aumento do tamanho 

dos pulmões.  

Aumento dos glóbulos 

vermelhos.  

5 Pontos 

para cada 

resposta 

correta 

25 

 

 

 

141 

Exercício físico e 

frequência cardíaca 

Compreender como a 

frequência cardíaca varia com 

a prática de exercício físico 

regular 

Seleciona as opções corretas, tendo em conta as adaptações 

do organismo ao esforço. 

Como resposta à prática regular de exercício físico, o 

organismo adapta-se, apresentando frequências cardíaca e 

respiratória _________________ (mais baixas / iguais / mais 

altas) do que as de uma pessoa não habituada à prática 

regular de exercício físico. De igual forma, a recuperação 

cardíaca é mais _____________ (rápida / lenta / demorada) 

nas pessoas treinadas do que naquelas que não praticam 

qualquer ________________________ (exercício físico / 

atividade / movimento). 

Resposta correta: 

Mais baixas; rápida; exercício 

físico. 

6 Pontos 

por cada 

resposta 

correta 

18 

 

 

 

 

159 

Doping  Identifica e compreende o 

fenómeno da dopagem e os 

malefícios que dele advêm. 

“Já usei substâncias proibidas para melhorar o meu 

desempenho no ciclismo” (Lance Armstrong, 2013). 

Identifica o comportamento presente e comenta esta 

afirmação, apelando à ética e aos valores implícitos no 

desporto (mínimo 100 palavras).  

O aluno identifica o fenómeno 

do doping na ação presente na 

citação 

O aluno identifica o fenómeno 

do doping como um fator com 

efeitos negativos para a toda a 

dimensão desportiva 

7 Pontos 

para 

primeiro 

passo. 

14 Pontos 

para o 

segundo 

passo 

41 
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O aluno comenta a afirmação, 

relacionando a ética 

desportiva, o fair-play e os 

valores assentes na prática 

desportiva 

20 Pontos 

para o 

terceiro 

passo 

 

 

200 


