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1 Balanço do 1º Mesociclo 

1.1 Balanço Geral 

Dado que o núcleo de Desporto Escolar de Badminton é um dos núcleos mais influentes 

da escola, nomeadamente, em termos de adesão dos alunos. Este ano voltou a ser uma 

continuação dos anos anteriores na medida em que desde o início da atividade do núcleo 

se registou um número bastante elevado de alunos. Por outro lado, este facto apresentou 

algumas dificuldades para a consecução dos objetivos propostos, dado que o elevado 

número de alunos dificultava o trabalho para os recursos espaciais existentes. Uma das 

estratégias encontradas passou por utilizar tanto o Pavilhão como o Ginásio em 

simultâneo. Por outro lado esta estratégia permitiu o trabalho com grupos de trabalho 

menores o que facilitou o controlo do treino por parte do professor. Relativamente ao 

facto o elevado número de alunos, há a destacar que existe uma parte dos mesmos que 

não se encontra inscrito no núcleo de Badminton, afirmando que vêm experimentar a 

modalidade. Deste modo, esta foi sendo a constante ao longo do período, com vários a 

aluno a virem experimentar o núcleo. Por outro lado, houve uma grande parte de alunos 

inscritos a frequentarem os treinos com bastante assiduidade, o que se tornou 

extremamente positivo para a sua evolução. 

 

1.2 Balanço do planeamento 

Após o período de avaliação inicial, o Mesociclo anterior tinha como objetivos a 

aprendizagem e domínio dos gestos básicos do Badminton, assim como as formas de 

iniciar o jogo. Inerente a isto encontrava-se as regras de jogo, nomeadamente do jogo de 

singulares. Após o término, deste 1º Mesociclo pode-se considerar que os objetivos 

foram atingidos não sendo necessário introduzir alterações no que respeita ao 

planeamento para o Mesociclo seguinte. Deste modo, é possível afirmar que existe uma 

lógica correta no processo de ensino aprendizagem da modalidade. Nesta lógica, 

pretende-se a aquisição de uma técnica adequada de acordo com as exigências da 

modalidade, assim como a adequação dos gestos técnicos em função da trajetória da 

bola. Apesar das limitações técnicas de alguns alunos, nomeadamente, dos alunos de 

nível inferior, todo o grupo de trabalho adequa o gesto técnico em função de cada 

situação. De todos os conteúdos planeados, aquele que necessita de maior atenção, 

prende-se com os deslocamentos em situação de jogo. Contudo, para o dado Mesociclo 



não se constituiu como uma das grandes preocupações, assumindo maior relevância no 

Mesociclo seguinte. 

 

1.3 Balanço da competição 

Uma vez que o principal objetivos dos treinos consiste em preparar para a competição, 

pode-se considerar que este objetivo foi cumprido, com os alunos a terem um 

desempenho bastante positivo. Neste aspeto importa realçar, que dos alunos que 

participaram na competição, para a grande maioria foi a sua primeira competição. Em 

termos de resultados, também os podemos considerar bastante positivos, dado que três 

alunos passaram a fase de grupos, sendo de realçar que uma aluna atingiu as meias-

finais no escalão Infantil A feminino. Por outro lado, um aluno infantil B apesar de não 

ter passado na fase de grupos, conseguiu excelentes desempenhos, uma vez que ficou 

num grupo extremamente competitivo, sendo de destacar que dois dos adversários o 

mesmo já eram federados na modalidade, o que se constituiu como uma grande 

vantagem.. 

Simultaneamente, a competição também se constitui como um excelente elemento 

formador para os alunos. Deste modo, é possível afirmar que o torneio realizado se 

constituiu como uma grande experiência para os alunos, tanto em termos de 

aprendizagem da modalidade, como para ter uma noção mínima de um processo de 

competição. Ao nível das aprendizagens dos alunos, o torneio serviu essencialmente 

para a consolidação das regras de jogo. A este nível há que destacar a regra do serviço 

cruzado. De facto, esta era uma limitação no processo de treino, dado os campos de 

jogos serem reduzidos face ao elevado número de alunos, o que impossibilitava a 

sistematização desta regra. Assim, sendo uma das regras oficiais de jogo, os alunos 

eram sempre obrigados a cumpri-la sob pena de concederem um ponto ao adversário, o 

que se constituía como uma fator extremamente marcante para a aprendizagem do 

aluno, ou seja, este processo acabou por facilitar para a assimilação e sistematização 

desta regra. Por outro lado, o torneio foi bastante enriquecedor na medida em que os 

alunos defrontaram outros alunos com diferentes níveis de jogo, acabando por ter 

ganhos ao nível tático do jogo. 

O torneio também se constituiu como uma mais valia para o professor estagiário na 

medida em que fiquei a conhecer todo o processo de preparação, organização e 



realização do torneio, desde o processo de inscrição dos alunos até à seriação dos 

mesmos em grupos. 

 

1.4 Balanço do professor 

Em primeiro lugar importa destacar que a modalidade de Badminton não se constituiu 

uma modalidade de especialização da minha parte, o que levou a um estudo autónomo 

relativamente à modalidade em si e ao seu processo de ensino-aprendizagem, tanto em 

termos de metodologia como na construção de situações didáticas que privilegiassem o 

processo de ensino-aprendizagem. Este estudo autónomo revestiu-se de extrema 

importância para a minha intervenção como professor nos treinos do núcleo de Desporto 

Escolar de Badminton. 

Ao nível do planeamento e condução dos treinos de Desporto Escolar, os mesmos foram 

sempre realizados num sentido de coadjuvação com a professora responsável pelo 

núcleo, a qual mostrou total liberdade para eu expressar as minhas opiniões 

relativamente aos exercícios assim como em propor alterações no exercício. Por outro 

lado, em termos de planeamento concebido, este mostrou-se bastante adequado, tanto 

em termos de progressão de conteúdos como na sua organização temporal, com os 

alunos a alcançarem os objetivos estabelecidos para o Mesociclo anterior. Ao nível da 

condução dos treinos, fui ganhando autonomia na minha intervenção como professor, 

chegando, eventualmente, a ficar responsável por conduzir o treino com um dos grupos 

de trabalho definidos. Desta forma, tive a oportunidade de colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos através do estudo autónomo assim como através de diálogo 

com a professora responsável. Neste sentido, a minha intervenção com os grupos de 

trabalho, incidiu sempre nas componentes críticas dos gestos técnicos, assim como na 

adequação do mesmo em função de cada situação. 

Ao nível do clima de aula evidenciado, considero que tem sido bastante positivo, com 

os alunos a demonstrarem bons níveis de empenho na realização dos exercícios, tal 

como é expresso na motivação dos alunos para a prática dos treinos de Badminton. Em 

termos de disciplina, não existiu qualquer caso digno de registo. 

 

  



2 Objetivos 

2.1 Objetivos Gerais 

I. Assegurar o desenvolvimento saudável e fortalecimento geral do 

aparelho locomotor, criar boas premissas para a evolução física nos anos 

seguintes; 

II. Definir junto dos alunos as implicações e benefícios da participação 

regular das atividades físicas e desportivas, demonstrando a sua contribuição 

para uma estilo de vida ativa e saudável, valorizando-as também do ponto de 

vista social; 

III. Desenvolver o gosto pela prática das atividades físicas desportivas; 

IV. Contribuir para a formação dos alunos através do reconhecimento de 

finalidades e conteúdos próprios, salientando os de natureza física, de domínio 

da saúde, de domínio social, ético e moral; 

V. Variabilidade nos exercícios, falar pouco e exemplificar e demonstrar as 

tarefas. Exercícios com volume reduzido (curta duração); 

VI. Atividades que exijam concentração e controlo da atenção; 

VII. Ênfase em atitudes éticas e “fair-play”; 

VIII. Atividades mistas com participação de ambos os sexos; 

IX. Reforço positivo especial para comportamentos de participação ativa, 

autodisciplina e evolução técnica; 

X. Promover aprendizagem experimental – crianças inventam os próprios 

jogos; 

XI. Evitar cuidadosamente situações potencialmente humilhantes; 

XII. Fornecer condições para uma participação tendente à superação. 

Integração de alunos na comunidade escolar. Desenvolver alguma autonomia e 

responsabilidade nos alunos, fortalecendo a formação psico-social destes; 

XIII. Dar especial importância ao trabalho de equipa. 

 

2.2 Objetivos Metodológicos 

I. Sistematizar o desenvolvimento do desempenho aeróbio e anaérobio; 

II. Progressão importante e sistemática da carga de treino, primeiro o 

volume, depois a intensidade. 



III. Aprofundar base de preparação multilateral. 

IV. Atividades que estimulem a força explosiva – Capacidade de realizar 

batimentos com elevada velocidade; 

V. Estimular a Velocidade de Reação – Capacidade de reagir rápido a um 

estímulo (alternância de trajetórias); 

VI. Desenvolver capacidades coordenativas (motoras, óculo-manual, 

espácio-temporal); 

VII. Desenvolver a capacidade de Antecipação e de Observação. 

 

2.3 Objetivos Específicos 

I. Mantém uma posição base com os joelhos ligeiramente fletidos e com a 

perna direita avançada, regressando à posição inicial após cada batimento, 

em condições favoráveis à execução de novo batimento; 

II. 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; 

III. Serviço, curto e comprido (na área de serviço e na diagonal), tanto para o 

lado esquerdo como para o direito, colocando corretamente os apoios e 

dando continuidade ao movimento do braço após o batimento; 

IV. Em clear, batendo o volante num movimento contínuo, por cima da 

cabeça e à frente do corpo, com rotação do tronco; 

V. Em lob, batendo o volante num movimento contínuo, avançando a perna 

do lado da raquete (em afundo), utilizando em conformidade os diferentes 

tipos de pegas de raqueta (de esquerda ou de direita); 

VI. Em amorti (à direita e à esquerda), controlando a força do batimento de 

forma a colocar o volante junto à rede; 

VII. Em drive (à direita e à esquerda), executando o batimento à frente do 

corpo, com a "cabeça" da raquete paralela à rede e imprimindo ao volante 

uma trajetória tensa. 

VIII. Remata na sequência do serviço alto do companheiro ou de um batimento 

alto, 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; 



IX. Realiza com intencionalidade os batimentos - clear, drive, lob, remate e 

amorti - conforme a trajetória do volante e a posição do adversário, tentando 

colocar o volante num local de difícil devolução; 

X. No jogo de pares, após serviço curto, coloca-se perto da rede, enquanto o 

companheiro se desloca e posiciona atrás. Após serviço comprido ou em 

situação de defesa, coloca-se ao lado do companheiro. 

  



3 Planeamento 2º Mesociclo 

Os objetivos propostos para o Mesociclo anterior foram cumpridos, realçando deste 

modo, a adequabilidade do processo ensino-aprendizagem definido para o mesmo 

período temporal. Assim, para este Mesociclo pretende-se uma consolidação de todos 

conteúdos abordados no Mesociclo anterior. Por outro lado, serão introduzidas as regras 

do jogo a pares, assim como a posição defensiva de badminton. Estes conteúdos surgem 

segundo uma lógica de complexidade do jogo. Os quadros seguintes apresentam o 

planeamento para este Mesociclo. 



Planeamento Anual 

  

Planeamento Anual Avaliação Inicial 1º Mesociclo 2º Mesociclo 3º Mesociclo 4º Mesociclo 

DATA 1 a 26 de outubro 29 de Out. a 14 de dez. 03 de jan. a 8 de fev. 15 de fev. a 15 de mar. 2 de abr. a 7 de jun. 

Nº Semanas 4 Semanas 7 semanas 6 semanas 5 semanas 10 Semanas 

Ações T-T 

Individuais 

Serviço Curto 

Serviço Comprido 

Clear 

Lob 

Drive 

Amortie 

Remate 

Serviço Curto 

Clear 

Lob 

Serviço Curto 

Serviço Comprido 

Clear 

Lob 

Amortie 

Drive 

Remate 

Serviço Curto 

Serviço Comprido 

Clear 

Lob 

Drive 

Amortie 

Remate 

Serviço Curto 

Serviço Comprido 

Clear 

Lob 

Drive 

Amortie 

Remate 

Conhecimentos 
Regras Básicas do 

Jogo 

Regras Básicas do Jogo 

Pegas 

Regras Jogo Singulares 

Regras Básicas do Jogo 

Pegas 

Regras Jogo Singulares 

Regras de Jogo de Pares 

Regras Básicas do Jogo 

Pegas 

Regras Jogo Singulares 

Regras de Jogo de Pares 

Regras Básicas do Jogo 

Pegas 

Regras Jogo Singulares 

Regras de Jogo de Pares 

Formas Jogadas 
1x1 

2x2 
1x1 

1x1 

2x2 

1x1 

2x2 

1x1 

2x2 

Ocupação Racional 

do Espaço 

Deslocamentos 

Posição Base 

Posição de 

Receção 

Posição de Espera 

Posição defensiva 

Posição Base 

Deslocamentos 

Posição de Espera 

Posição de Receção 

 

Posição Base 

Deslocamentos 

Posição de Espera 

Posição de Receção 

Posição defensiva 

Posição Base 

Deslocamentos 

Posição de Espera 

Posição de Receção 

Posição defensiva 

Posição Base 

Deslocamentos 

Posição de Espera 

Posição de Receção 

Posição defensiva 

Capacidades 

Físico-

Coordenativas 

Coordenação 

Velocidade 

Velocidade de 

Reação 

Força 

Resistência 

Coordenação óculo-manual 

Velocidade 

Velocidade de Reação 

Força 

Resistência 

Coordenação óculo-manual 

Velocidade 

Velocidade de Reação 

Força 

Resistência 

Coordenação 

Velocidade 

Velocidade de Reação 

Força 

Resistência 

Coordenação 

Velocidade 

Velocidade de Reação 

Força 

Resistência 

Quadro 1 - Planeamento Anual 



Planeamento Mesociclo 

Semana 
 

Conteúdos Objetivos 
Formas 

Jogadas 

T.Tática 

Individual 

Ocupação 

Racional 

Espaço 

Conhecimentos 

Capac. Físico 

Coordenativa

s 

J
a

n
e
ir

o
 

3 de jan. a 4 de 

jan. 

2
º 

M
e
so

c
ic

lo
 

Regras do jogo de singulares, Deslocamentos, Serviço 

Curto, Clear, Lob 
 Relembrar as 

regras básicas do jogo de 

Badminton; 

 Consolidação da 

posição Base e Posição de 

Espera; 

 Aquisição da 

posição defensiva; 

 Técnica de 

Remate; 

 Variação do tipo 

de serviço; 

 Consolidação do 

Clear e Lob; 

 Técnica de Drive. 

 

1x1 

2x2 

Serviço Curto 

Serviço 

Comprido 

Clear 

Lob 

Amortie 

Drive 

Remate 

Posição Base 

Deslocamentos 

Posição de 

Espera 

Posição de 

Receção 

Posição 

defensiva 

Regras Básicas do 

Jogo 

Pegas 

Regras Jogo 

Singulares 

Regras de Jogo de 

Pares 

Coordenação 

óculo.manual 

Velocidade 

Velocidade de 

Reação 

Força 

Resistência 

7 de jan. a 11 de 

jan. 

Regras do jogo de Pares, Deslocamentos, Serviço Curto e 

Comprido, Lob 

14 de jan. a 18 

de jan. 

Posição Base de Receção ao Serviço, Serviço Curto e 

Comprido, Lob, Remate 

21 de jan. a 25 

de jan. 

Posição Base de Receção ao Serviço, Serviço Curto e 

Comprido, Lob, Clear, Drive e Remate 

28 de jan. a 1 de 

fev. 

Posição Base, Posição de Espera, Posição defensiva, 

Deslocamentos, Serviço Curto e Comprido, Remate, Clear 

e Drive 

F
e
v

e
r
e
ir

o
 

4 de fev. a 8 de 

fev. 

Posição Base, Posição defensiva, Deslocamentos, Serviço 

Curto e Comprido, Remate, Lob e Clear 

11 de fev. a 15 

de fev. 

3
º 

M
e
so

c
ic

lo
 

Posição Base de Receção ao Serviço, Posição defensiva, 

Serviço Curto e Comprido, Amortie, Remate, Lob 
 Aprendizagem das 

regras básicas do jogo de 

singulares e pares 

Badminton; 

 Aquisição dos 

deslocamentos e da posição 

defensiva; 

 Técnica de Drive e 

Amortie; 

Consolidação das restantes 

técnicas abordadas 

1x1 

2x2 

Serviço Curto 

Serviço 

Comprido 

Clear 

Lob 

Amortie 

Drive 

Remate 

Posição Base 

Deslocamentos 

Posição de 

Espera 

Posição de 

Receção 

Posição 

defensiva 

Regras Básicas do 

Jogo 

Pegas 

Regras Jogo 

Singulares 

Regras de Jogo de 

Pares 

Coordenação 

óculo.manual 

Velocidade 

Velocidade de 

Reação 

Força 

Resistência 

18 de fev. a 22 

de fev. 

Posição Defensiva, Serviço Curto e Comprido, Clear, Lob, 

Drive, Amortie 

25 de fev. a 1 de 

mar. 

Posição Defensiva, Serviço Curto e Comprido, Clear, 

Remate, Drive, Amortie 

M
a

r
ç
o
 

4 de mar. a 8 de 

mar. 

Deslocamentos, Serviço Curto e Comprido, Clear, Lob, 

Drive, Remate, Amortie 

11 de mar. a 15 

de mar. 

Posição de Espera ,Deslocamentos, Serviço Curto e 

Comprido, Clear, Lob, Drive, Remate, Amortie 

A
b

r
il

 

2 de abr. a 5 de 

abr. 

4
º 

M
e
so

c
ic

lo
 Posição base, deslocamentos, posição de receção ao 

serviço, posição defensiva, serviço curto, clear, remate 
 Relembrar as 

regras básicas do jogo de 

Badminton; 

 Consolidação das 

1x1 

2x2 

Serviço Curto 

Serviço 

Comprido 

Clear 

Lob 

Posição Base 

Deslocamentos 

Posição de 

Espera 

Posição de 

Regras Básicas do 

Jogo 

Pegas 

Regras Jogo 

Singulares 

Coordenação 

óculo.manual 

Velocidade 

Velocidade de 

Reação 

8 de abr. a 12 de 

abr. 

Posição base, deslocamentos, posição de receção ao 

serviço, posição defensiva, serviço curto e comprido, clear, 

remate 



 

 

15 de abr. a 19 

de abr. 

Posição base, deslocamentos, posição de receção ao 

serviço, posição defensiva, serviço curto e comprido, clear, 

lob, amortie, remate 

técnicas desenvolvidas ao 

longo do ano 

 

Amortie 

Drive 

Remate 

Receção 

Posição 

defensiva 

Regras de Jogo de 

Pares 

Força 

Resistência 

22 de abr. a 26 

de abr. 

Posição base, deslocamentos, posição de receção ao 

serviço, posição defensiva, serviço curto e comprido, clear, 

lob, amortie, remate 

29 de abr. a 3 de 

mai. 

Posição base, deslocamentos, posição de receção ao 

serviço, posição defensiva, serviço curto e comprido, clear, 

lob, amortie, remate 

M
a

io
 

6 de mai. a 10 

de mai. 
Posição base, deslocamentos, posição de receção ao 

serviço, posição defensiva, serviço curto e comprido, clear, 

lob, remate 
13 de mai. a 17 

de mai. 

20 de mai. a 24 

de mai. 

Posição base, deslocamentos, posição de receção ao 

serviço, posição defensiva, serviço curto e comprido, clear, 

lob, amortie 

27 de mai. a 31 

de mai. 

Posição base, deslocamentos, posição de receção ao 

serviço, posição defensiva, serviço curto e comprido, clear, 

lob, remate, amortie 

J
u

n

h
o

 3 de jun a 7 de 

jun. 

Posição base, deslocamentos, posição de receção ao 

serviço, posição defensiva, serviço curto e comprido, clear, 

lob, remate, amortie 

Quadro 2 - Planeamento Mesociclos 



3.1 Calendário Competitivo 

Em termos competitivos, no Mesociclo anterior apenas houve a participação de um 

torneio, o qual se realizou na Escola Básica Ferreira de Castro em Mem Martins. Neste 

mesmo torneio, apenas participaram alunos do escalão de Infantis. Para este Mesociclo 

está prevista a participação noutro torneio a realizar no dia 26 de janeiro na Escola 

Secundária Matias Aires. 

Data Local Torneio/Escalões 

17 de novembro de 2012 
Escola Básica Ferreira de 

Castro 

1º Torneio 

Escalão de Infantis 

26 de janeiro de 2013 
Escola Secundária Matias 

Aires 

2º Torneio 

A definir 

2 de março de 2013 
Escola Básica Domingos 

Jardo 

3º Torneio 

A definir 

25 de maio de 2013 
Escola Secundária Matias 

Aires 

4º Torneio 

A definir 

Legenda: 

              Já realizados 

              A realizar durante a 2ª Etapa 

 

3.2 Grupos de trabalho 

Uma vez que para este 2º Mesociclo já possuo um maior conhecimento relativamente às 

capacidades dos alunos, torna-se necessário o reajuste em alguns casos quanto ao grupo 

de trabalho. Esta decisão baseou-se na evolução registada nos treinos, assim como no 

desempenho em competição (tal como referido no processo de avaliação dos alunos). 

Ainda a este nível importa destacar dois aspetos importantes: o facto de alguns alunos 

terem participado no torneio constituiu-se como uma mais valia para os mesmos, 

nomeadamente, ao nível do conhecimento das regras de jogo. Deste modo, uma parte 

dos alunos que participaram no torneio passaram para o grupo de nível de trabalho 

seguinte uma vez que se registou uma evolução notável dos mesmos. Por outro lado, a 

competição serviu para avaliar a real capacidade de jogo por parte dos alunos, realçando 

os diferentes níveis de jogo, tanto a nível tático como a nível técnico. 

A seguinte tabela apresenta os alunos base e a sua diferenciação por grupos: 

Grupo Superior Grupo Intermédio Grupo Inferior 

Aluno 1 Aluno 6 Aluno 12 

Aluno 2 Aluno 7 Aluno 13 

Aluno 3 Aluno 8 Aluno 14 



Aluno 4 Aluno 9 Aluno 15 

Aluno 5 Aluno 10 Aluno 16 

 Aluno 11 Aluno 17 

4 Avaliação 

Tal como para o Mesociclo anterior os procedimentos de avaliação terão a mesma base, 

ou seja, a mesma será feita tendo em conta a evolução dos alunos ao longo do tempo, 

relativamente aos objetivos propostos, isto é, será tido em conta o grau de consecução 

dos objetivos estabelecidos para o Mesociclo. Por outro lado, as competições serão 

utilizadas como elementos de avaliação dos alunos, no sentido de averiguar se os 

objetivos propostos vão de encontro ao processo de ensino aprendizagem do badminton. 

Por outro lado, será criada uma Ficha Individual do Atleta, em que os alunos serão 

avaliados consoante os conteúdos técnico-táticos previstos. Esta ficha servirá de 

orientação para o aluno, no sentido de orientar o seu processo de treino, para os 

conteúdos onde evidencia maiores dificuldades. 



 


