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Abreviaturas 
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Caracterização da 4ª Etapa 

 

Após a realização da Avaliação Inicial (AI) do nível da turma, de uma fase de 

recuperação das matérias que foram consideradas prioritárias e de outro Período onde 

foram desenvolvidas todas as matérias, esta última Etapa é caraterizada pela “Revisão e 

Consolidação” das aprendizagens. Esta 4ª Etapa tem como principal característica, e tal 

como indica a sua designação, consolidar as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos 

durante as Etapas anteriores. Em adição, esta é ainda a fase onde serão revistos os 

aspetos mais críticos 

O início e o fim da 4ª Etapa coincidem com o início e o fim do 3º Período 

escolar. Tal decisão prende-se com o facto de, desta forma, se evitar uma interrupção da 

etapa devido a férias escolares, permitindo assim um desenvolvimento contínuo das 

matérias. A rotação pelos espaços continua a ser realizada de duas em duas semanas, à 

exceção das últimas semanas de aulas, em que se mantém a rotação realizada nas duas 

semanas anteriores. 

À partida para esta etapa, as condicionantes existentes à elaboração das UE 

prende-se apenas com a não realização de aulas nos dias 7 e 10 de Maior de 2013. Tal 

impossibilidade se deve à realização dos exames nacionais de Português e 

Matemática para o 4.º ano de escolaridade, que serão realizados na escola sede do 

Agrupamento, neste caso na Escola Básica e Secundária de Carcavelos (EBSC).  

Relativamente à área das Atividades Físicas e Desportivas (AFD), tal como está 

indicado no PAT será feita uma abordagem a todas as matérias do programa de 7º ano 

de escolaridade, através do planeamento das aulas em Unidades de Ensino (UE), onde 

os alunos terão um conjunto de aulas semelhantes, e onde poderão rever e consolidar as 

matérias lecionadas nas Etapas anteriores.  

Relativamente à área de Aptidão Física (APF), numa primeira fase será 

importante o desenvolvimento da aptidão aeróbia, após a pausa devido às férias 

escolares. Adicionalmente, e ao longo de todo o período, serão trabalhadas a capacidade 

da resistência, através da aptidão anteriormente mencionada, e também a força. Na 

Etapa anterior, o desenvolvimento destas duas capacidades foi essencial para os alunos 

obterem melhores resultados nos testes do Fitnessgram e, consequentemente, entrarem 

Dentro da Zona Saudável (DZS). Desta forma, na presente Etapa o objetivo será a 

manutenção ou até mesmo o melhoramento dos resultados alcançados. Adicionalmente, 
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será também realizado um trabalho de flexibilidade e de coordenação, fundamental para 

um desenvolvimento multilateral dos discentes. 

Por fim, no que concerne à área dos Conhecimentos, serão abordados os 

conteúdos que ficaram definidos após a Conferência Curricular (CC). Em adição, serão 

também revistos os conteúdos lecionados até ao momento. Estes, juntamente com 

aqueles que foram definidos para o 3º Período, serão alvo de avaliação no Teste 

Comum, a realizar no dia 31 de Maio de 2013. 

Ao todo esta etapa é constituída por 20 aulas, perfazendo um total de 30 tempos 

letivos, já retirando à partida aquelas aulas que não poderão ser lecionadas devido ao 

Exame Nacional de Português e Matemática do 4º ano de escolaridade. 

 

Semanas UE Aulas 
11 4 30 
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Objetivos 

 

Como foi mencionado anteriormente, neste ponto serão expostos os objetivos 

operacionais das três áreas para esta etapa: AFD, APF e Conhecimentos. 

Tabela 1 - Objetivos operacionais para 4ª Etapa 

Matérias 
Grupos 

de Nível 
Objetivos 

Futebol 

PI 

Em situação de rabia (4x1) ou de jogo GR+4x4+GR: 

Recebe, controla e conduz a bola na direção da baliza adversária 

Passa a bola ao companheiro desmarcado em melhor posição 

Desmarca-se para receber a bola 

I 

Em situação de jogo dos 5 passes (5x5) ou de jogo GR+4x4+GR: 

Recebe, controla e conduz a bola na direção da baliza adversária 

Remata quando tem oportunidade 

Passa a bola ao companheiro desmarcado em melhor posição 

Desmarca-se para receber a bola 

Assume atitude defensiva quando em fase de defesa 

PE 

Em situação de jogo GR+4x4+GR: 

Recebe a bola, controlando-a, simula ou finta para se libertar da 

marcação 

Desmarca-se na direção da baliza ou em apoio 

Aclara 

Marca o atacante direto 

Voleibol 

PI 

Em situação de 2+2: 

Recebe a bola em toque de dedos, posicionando-se correta e 

oportunamente, imprimindo uma trajetória alta à bola 

I 

Em situação de 2x2: 

Recebe a bola, em manchete ou com as duas mãos por cima, 

posicionando-se correta e oportunamente, imprimindo uma trajetória 

alta à bola 

Joga com os companheiros efetuando toque de dedos ou manchete 

PE 

Em situação de 3x3 ou de 4x4: 

Recebe a bola, em manchete ou com as duas mãos por cima, 

posicionando-se correta e oportunamente, imprimindo uma trajetória 

alta à bola 

Joga com os companheiros efetuando toque de dedos ou manchete 

Basquetebol 

PI 

Em situação de jogo 3x3, a meio campo: 

Recebe, controla a bola e progride em drible em direção ao cesto 

adversário 

Passa a bola ao companheiro desmarcado em melhor posição 

Desmarca-se para receber a bola 

I 

Em situação de jogo 3x3, a meio campo: 

Recebe, controla a bola e progride em drible em direção ao cesto 

adversário 

Passa a bola ao companheiro desmarcado em melhor posição 

Desmarca-se para receber a bola 

Lança quando tem oportunidade 

Assume atitude defensiva quando em fase de defesa 

PE 

Em situação de jogo 3x3, a meio campo ou 4x4 ou 5x5 a campo inteiro: 

Desmarca-se cortando para o cesto ou oferecendo linhas de 1º passe 

Defende individualmente 

Passa se tem companheiro em posição mais ofensiva e desmarca-se de 

seguida 

Andebol PI Em situação de jogo GR+4x4+GR e jogo dos arcos (5x5): 
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Recebe, controla a bola e progride em drible para finalizar 

Passa a bola ao companheiro desmarcado em melhor posição  

Desmarca-se oferecendo linha de passe 

I 

Em situação de jogo GR+4x4+GR e jogo dos arcos (5x5): 

Recebe, controla a bola e progride em drible para finalizar 

Passa a bola ao companheiro desmarcado em melhor posição  

Desmarca-se oferecendo linha de passe 

Assume atitude defensiva quando em fase de defesa 

Finaliza em remate em salto 

Ginástica de 

Solo 

PI 

No rolo realiza: 

Cambalhota à frente de pernas unidas e fletidas 

Cambalhota atrás de pernas unidas e fletidas 

Passagem por pino (partindo da posição de deitado ventral no plinto) 

Ponte  

I 

No rolo realiza: 

Cambalhota à frente de pernas unidas e fletidas 

Cambalhota à frente de pernas afastadas num plano inclinado 

Cambalhota atrás de pernas unidas e fletidas ou afastadas e em extensão 

Passagem por pino (partindo da posição de deitado ventral no plinto) 

Ponte  

Roda com apoio alternado das mãos na cabeça do plinto 

PE 

Elabora, realiza e aprecia uma sequência de habilidades no solo que 

combine com fluidez, destrezas gímnicas, de acordo com as exigências 

técnicas indicadas, designadamente: 

Cambalhota à frente de pernas afastadas 

Roda 

Pino de Braços 

Avião 

Ginástica de 

Aparelhos 

PI 

No Boque e/ou no Plinto realiza: 

- Salto de eixo no Boque 

 

No Minitrampolim realiza: 

- Salto em extensão 

- Salto engrupado 

 

Na Trave realiza: 

- Marcha à frente e atrás 

- Marcha em pontas dos pés 

- ½ volta em apoio nas pontas dos pés 

- Salto a pés juntos 

I 

No Boque e/ou no Plinto realiza: 

Salto entre-mãos no Boque ou Plinto transversal 

Cambalhota à frente no Plinto longitudinal 

 

No Minitrampolim realiza: 

- Salto em extensão 

- Salto engrupado 

 

Na Trave realiza: 

- Marcha à frente e atrás 

- Marcha em pontas dos pés 

- ½ volta em apoio nas pontas dos pés 

- Salto a pés juntos 

PE 

No Plinto realiza: 

Salto de eixo no Plinto longitudinal 

 

No Minitrampolim realiza: 

- Salto Carpa de pernas afastadas e de pernas unidas com saída ventral 

- ½ pirueta vertical com saída ventral 
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Na Trave realiza: 

- Marcha à frente e atrás 

- Marcha em pontas dos pés 

- ½ volta em apoio nas pontas dos pés 

- Salto a pés juntos 

- Avião 

Ginástica 

Acrobática 

PI 

Em Pares: 

1 - O base em posição de deitado dorsal com os membros superiores em 

elevação, segura o volante pela parte anterior das sua pernas que, em 

prancha facial, apoia as mãos na parte anterior das pernas do base, 

mantendo o corpo em extensão. 

2 - O base sentado, com pernas afastadas e estendidas, segura pelas 

ancas o volante que executa um pino, com apoio das mãos entre as 

coxas do base, mantendo o alinhamento dos segmentos. O desmonte 

deve ser controlado e com os braços em elevação superior. 

I 

Em Pares: 

1 - O base em posição de deitado dorsal com os membros superiores em 

elevação, segura o volante pela parte anterior das sua pernas que, em 

prancha facial, apoia as mãos na parte anterior das pernas do base, 

mantendo o corpo em extensão. 

2 - O base sentado, com pernas afastadas e estendidas, segura pelas 

ancas o volante que executa um pino, com apoio das mãos entre as 

coxas do base, mantendo o alinhamento dos segmentos. O desmonte 

deve ser controlado e com os braços em elevação superior.  

2 - Dois bases, frente a frente, em posição de afundo com um dos 

joelhos em contacto, segurando o volante nos gémeos que realiza um 

equilíbrio em pé nas coxas dos bases junto aos seus joelhos. 

Atletismo I 

Salto em comprimento com impulsão na tábua de chamada: Corrida 

sem redução significativa da velocidade e receção a pés juntos 

Salto em altura utilizando a técnica do salto de tesoura 

Estafetas: Recebe com controlo visual e em movimento 

Barreiras: Transpõe pequenos obstáculos mantendo a estrutura rítmica 

da corrida 

Badminton 

PI 

Em exercício critério de 1x1: 

Executa batimento por baixo e por cima (lob e clear) 

Desloca-se/posiciona-se para devolver o volante 

I 

Em exercício critério de 1x1: 

Executa batimento por baixo e por cima (lob e clear) 

Desloca-se/posiciona-se para devolver o volante 

PE 

Em situação de 1x1: 

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

principais ações técnico-táticas 

Em jogo, desloca-se e posiciona-se corretamente para devolver o 

volante, executando serviço, lob, clear e amorti 

Patinagem 

PI Deslize para a frente 

I 

Deslize para a frente 

Travagem em T 

Em deslize para a frente executa o Carrinho; 

Em deslize para a frente executa o Quatro 

Dança I 

Rumba Quadrada: 

Coreografia com fluidez 

Em sintonia com a música 

Passo base, Passe progressivo 

Aptidão Física Todos 

Resistência 

 Corrida contínua de 5 minutos 

Força Média 

 Séries de 20 abdominais 
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 Pranchas de 20’’ 

 Séries de 10 tesouras 

Força Superior 

 Séries de 10 extensões de braços 

Força Inferior 

 Séries de 10 agachamentos 

 Trabalho isométrico em posição de agachamento de 20’’ 

Flexibilidade 

 Partes finais das aulas 

Coordenação 

 Situações em circuito 

Conhecimentos Todos 

Adaptações funcionais do organismo ao exercício, a curto prazo 

Adaptações funcionais do organismo ao exercício, a médio prazo 

Processos de controlo do esforço e sinais de fadiga 

Hábitos de Vida 

 

Os objetivos acima propostos foram construídos com base no documento “Perfil 

do Aluno – Normas de Avaliação em Educação Física” elaborado pelo Grupo de 

Educação Física (GEF) da EBSC e que define a que corresponde cada nível das 

diferentes matérias das AFD e a situação de avaliação. 

Ao visualizar a tabela acima pode-se verificar que existe uma diferenciação dos 

objetivos em quase todas as matérias, superior relativamente a Etapas anteriores. Esta 

diferenciação foi feita com base na informação em relação ao desempenho dos alunos. 

Apesar de, no 7º ano de escolaridade, os alunos não precisarem do nível E para terem 

sucesso na disciplina de EF, esta diferenciação tem de ser feita no sentido de colocar 

objetivos desafiantes aos alunos e, tendo em conta que a turma apresenta níveis bastante 

distintos em relação a várias matérias, torna-se fundamental haver esta diferenciação. 

No que toca aos Jogos Desportivos Coletivos, o trabalho durante esta Etapa será 

desenvolvido, na maioria das vezes, em situação de jogo. Após um Etapa que foi 

caracterizada por exercícios mais analíticos, é importante agora que os alunos possam 

consolidar as aprendizagens adquiridas, e nada melhor do que a situação real para poder 

apreciar as mesmas. Apesar de as situações de jogo serem realizadas no mesmo 

formato, irão haver variantes em cada grupo que condicionarão os comportamentos que 

se pretendem observar nos alunos. O mesmo acontece na matéria de Badminton, ou 

seja, durante esta Etapa será dado ênfase à situação de jogo, visto que também é uma 

situação que permite transmitir as regras das modalidades trabalhadas, aspeto no qual 

considero que a turma se encontra com bastantes dificuldades. 

A matéria de Ginástica será trabalhada da mesma forma como tem vindo a ser 

desenvolvida, ou seja, através de estações com várias tarefas para realizar em situação 

de circuito. Esta forma de organização permite que os alunos possam desenvolver todas 
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as suas aprendizagens, podendo construir estações com diferentes matérias (Solo, 

Aparelhos, por exemplo). Concretamente na matéria de Ginástica de Solo, o grande 

destaque vai para os alunos mais aptos (nível PE) que irão trabalhar os elementos 

gímnicos em sequência. Para as aulas que incluam estas matérias, aquando do 

planeamento da UE, irei definir um intervalo de tempo no qual estarei focado na 

avaliação dos alunos nestas matérias. Isto é, os alunos que se encontrarem nesta estação 

irão realizar, um de cada vez, as aprendizagens desenvolvidas de acordo com os seus 

objetivos. Esta estratégia permite-me ter uma observação mais enriquecedora, pois o 

meu foco de observação estará centrado especificamente nestes desempenhos. 

Simultaneamente, esta também me permite uma organização diferente de aula, que não 

tinha sido utilizada até então. 

No caso do Atletismo, tal como está prognosticado no PAT e à imagem da Etapa 

de Aprendizagem e Desenvolvimento (3ª Etapa), os alunos irão trabalhar para 

consolidar o nível I, pois dificilmente atingirão o nível E em todas as modalidades desta 

matéria. Quanto muito poderão dar início a um trabalho para parte do nível E, 

nomeadamente na disciplina de barreiras. O trabalho nesta matéria será feito colocando 

um tónico de desafio nas tarefas propostas, através do registo de distâncias ou de 

tempos atingidos, no sentido de promover um sentimento motivacional nos alunos. 

Nas matérias de Patinagem e Ginástica Acrobática, na Etapa anterior tinha 

colocado objetivos iguais para todos os alunos. No entanto, e dada a avaliação 

diagnóstica que foi realizada na 3ª Etapa, decidi colocar objetivos diferentes de acordo 

com o nível apresentado pelos alunos durante essas aulas, visto que em ambas as 

matérias alguns alunos demonstraram um nível superior àquele que era inicialmente 

esperado. 

De salientar que os grupos de nível apresentados dizem respeito ao prognóstico, 

e não ao nível diagnosticado. 
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Planificação 

Tabela 2 – Planeamento da 4ª Etapa 

Período 3º 

Etapa 
4ª Etapa 

Consolidação e Revisão 

Unidades de 

Ensino 
7ª U. E. 8ª U. E. 9ª U. E. 10ª U. E. 

Data 2-04 a 5-04 8-04 a 12-04 15-04 a 19-04 22-04 a 26-04 29-04 a 3-05 6-05 a 10-05 13-05 a 17-05 20-05 a 24-05 27-05 a 31-05 3-06 a 7-06 11-06 a 14-06 

Aulas 
68 e 

69 
70 

71 e 

72 
73 

74 e 

75 
76 

77 e 

78 
79 

80 e 

81 
82 

83 e 

84 
85 

86 e 

87 
88 

89 e 

90 
91 

92 e 

93 
94 

95 e 

96 
97 

98 e 

99 
100 

Atividades GEF     

Testes Comuns           
Exames do 4º 

ano de 

escolaridade 

          

Nº Aulas 6 9 6 9 

Espaço E2 P1 E1 G P2 

Atividades 

Físicas e 

Desportivas 

Andebol, Futebol, 

Atletismo (Salto em 

comprimento, Barreiras) 

Basquetebol, Voleibol, 

Patinagem 

Futebol, 

Basquetebol, 

Voleibol, 

Atletismo 

(Estafetas) 

Ginástica de Solo, Ginástica 

de Aparelhos, Ginástica 

Acrobática, Dança 

  
Badminton, Patinagem, 

Atletismo (Salto em Altura) 

Aptidão Física Aptidão Aeróbia Aptidão Muscular 
Aptidão 

Aeróbia 
Aptidão Muscular 

Testes do 

Fitnessgram 
    

Conhecimentos       Hábitos de Vida   
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A tabela acima permite visualizar de uma forma mais prática a distribuição das 

matérias ao longo desta etapa. Como se pode observar, esta etapa é constituída por 4 

UE. Cada uma delas é constituída por um número relativamente equivalente de aulas, 

visto que serão aulas que irão partilhar dos mesmos objetivos e, portanto, deve existir 

um número considerável para que promova a aprendizagem por parte dos alunos. Outra 

preocupação aquando deste planeamento tem a ver com as características de cada 

espaço, aproveitando ao máximo as suas potencialidades para que, desta forma, se possa 

lecionar todas as matérias. 

Nesta 4ª Etapa quase todas as UE estão planeadas de acordo com a rotação pelos 

espaços. Exceção feita é a 8ª UE, que vai contemplar dois espaços – Pavilhão 1 e 

Exterior 1. Tal decisão prende-se com a impossibilidade de lecionar durante, por razão 

já explicada anteriormente. Os objetivos iguais entre essas aulas dessa UE são 

garantidos devido às características que cada espaço (Pavilhão 1 com Exterior 1) 

ocupado durante essas semanas representa, visto que são espaços onde podem ser 

lecionadas matérias comuns (neste caso, Voleibol e Basquetebol). 

No que concerne ao planeamento da distribuição das matérias das AFD, tive a 

preocupação de colocar pelo menos 3 matérias em cada UE, no sentido de promover 

aulas politemáticas. No entanto, há a constatar algumas alterações efetuadas tendo em 

conta aquilo que foi planeado no Plano Anual de Turma (PAT). Para além dos exames 

nacionais do 4º ano de escolaridade estarem apenas contemplados nesta fase do ano 

letivo (visto que só neste momento foi transmitida essa informação), algumas matérias 

foram retiradas ou inseridas de determinadas UE. Passo a explicar essas alterações. No 

que concerne ao número de UE, este foi alterado devido à semana em que serão feitos 

os exames nacionais, procedendo assim à junção de duas UE. De seguida, na sétima 

UE, decidi alterar a matéria de Voleibol pela matéria de Futebol devido à maior 

polivalência que a matéria de Voleibol tem em relação ao Futebol, sendo por isso 

facilmente desenvolvida no Pavilhão 1. Deste modo, e ao inserir Futebol na 7ª UE, 

“transferi” a matéria de Voleibol para a 8ª UE, onde no Pavilhão 1 estavam apenas 

contempladas duas matérias, o que iria tornar as aulas pouco ricas, variadas e 

desafiantes. Ainda assim, retirei a matéria de Badminton e coloquei-a apenas na última 

UE. Tal decisão se deveu ao facto de esta ser uma matéria praticamente consolidada 

pela maioria dos alunos. Adicionalmente, e dada a solicitação pela matéria de 

Patinagem aquando da Autoavaliação no final da 3ª Etapa (coincidente com o final do 

2º Período) decidi incluir esta no sentido de promover um clima de aula ainda mais 
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positivo. De seguida, e aquando no Exterior 1, inseri a matéria de Atletismo (Estafetas) 

visto que esta não estava ainda planeada nesta Etapa. 

De referir ainda que, sendo a Ginástica uma matéria na qual os alunos 

evidenciam algumas dificuldades, não será de descurar a sua introdução durante a 10ª 

UE, consoante a evolução que for evidenciada pelos alunos durante a 9ª UE. Caso 

estejam muito perto de atingir os objetivos operacionais individuais, será colocada uma 

estação ou uma parte específica da aula para conseguir atingir esses objetivos. 

Durante a etapa anterior, a maioria das aulas eram compostas por 3 estações, 

cada uma correspondente a uma matéria. No entanto, durante a presente Etapa pretendo 

desenvolver outros tipos de organização da aula. Assim sendo o início das aulas (parte 

inicial) irá também ser marcado pela lecionação de uma matéria, como por exemplo 

Dança ou Atletismo (estafetas). 

O trabalho da APF não é planeada apenas de acordo com o espaço onde as aulas 

se desenrolam, no entanto, os diferentes espaços de aula poderão potenciar diferentes 

tipos de aptidão. Deste modo, as primeiras semanas estão focadas no trabalho da 

resistência, no sentido de os alunos recuperarem a sua aptidão aeróbia, após a 

interrupção letiva. Esta preparação servirá também para preparar os alunos para o teste 

do vaivém. Este trabalho também é mais fácil de desenvolver estando num espaço mais 

amplo como é o Exterior (tanto o 1 como o 2). Quando as aulas forem desenvolvidas no 

interior, nomeadamente no Ginásio, o foco de atenção estará no desenvolvimento da 

aptidão muscular, isto é, no trabalho de força média ou superior. Para a última UE, e 

mais concretamente durante a semana de 27 a 31 de Maio, está destinado, portanto, a 

realização de todos os testes do Fitnessgram, à imagem do que foi desenvolvido durante 

o 1º Período, durante a AI. O facto de os testes serem deixados para uma parte final da 

etapa, permite que os alunos vão trabalhando e desenvolvendo as suas capacidades ao 

longo do período, podendo assim obter melhores resultados nos testes.  

As aulas irão ser acompanhadas por um trabalho de flexibilidade, principalmente 

na parte final das mesmas. Este foi um aspeto que foi um pouco descurado durante o 1º 

e 2º Período e por isso pretendo dar uma maior importância durante este 3º Período. Em 

adição, há ainda um trabalho de coordenação que será feito principalmente em relação 

aos saltos no Atletismo e na Ginástica de Aparelhos. Este trabalho também será 

desenvolvido em exercícios de estafetas, realizados na parte inicial da aula. 

Por fim, no que diz respeito aos Conhecimentos, será abordado um novo 

conteúdo, como está explícito acima. Adicionalmente, e antes da realização do Teste 
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Comum a 13 de Maio de 2013, haverá uma aula destinada a revisão dos conteúdos 

abordados durante o 1º e 2º Período, pois ambos serão alvo de avaliação no teste. Estes 

conteúdos serão transmitidos através das instruções iniciais das aulas, onde irá ser 

utilizado o suporte digital juntamente com a exposição oral. 
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Grupos de Nível 

 

Tendo em conta que a observação durante a AI é falível, visto que a minha 

experiência de observação era bastante reduzida e, nessa altura do ano, havia questões 

organizativas que condicionavam essa mesma observação, irei apresentar abaixo uma 

reformulação no que ao nível de prognóstico dos alunos diz respeito, nomeadamente nas 

matérias desenvolvidas durante a Etapa anterior. 

 

Matéria Voleibol 

Níveis 

Prognosticados 
PI I PE 

Alunos 

Beatriz F. 

Chase A. 

Filipa M. 

Filipa S. 

Mariana M. 

Marisa A. 

Melissa P. 

Vasco V. 

Aylin S. 

Beatriz B. 

David S. 

José V. 

João M. 

João R. 

Margarida S. 

Matilde S. 

Matheus O. 

Rafael C. 

Samira P. 

Tomás M. 

André L. 

Carolina S. 

Denys B. 

Henrique O. 

João F. 

Lourenço A. 

Manuel V. 

Mara C. 

Mariana P. 

Mariana S. 

Total 8 12 10 

 

Matéria Basquetebol 

Níveis 

Prognosticados 
PI I PE 

Alunos 

Beatriz F. 

Chase A. 

Filipa S. 

Mariana M. 

Marisa A. 

Melissa P. 

 

Aylin S. 

Beatriz B. 

Carolina S. 

David S. 

Filipa M. 

José V. 

João R. 

Manuel V. 

Mara C. 

Margarida S. 

Mariana P. 

Mariana S. 

Matilde S. 

Matheus O. 

Rafael C. 

Samira P. 

Vasco V. 

André L. 

Denys B. 

Henrique O. 

João M. 

João F. 

Lourenço A. 

Tomás M. 

 

Total 6 17 7 
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Matéria Futebol 

Níveis 

Prognosticados 
PI I PE 

Alunos 

Aylin S. 

Beatriz B. 

Beatriz F. 

Carolina S. 

Chase A. 

Filipa S. 

Filipa M. 

Margarida S. 

Mariana M. 

Marisa A. 

Melissa P. 

Samira P. 

Vasco V. 

David S. 

José V. 

João R. 

Mariana P. 

Mariana S. 

Matilde S. 

Matheus O. 

Rafael C. 

 

André L. 

Henrique O. 

Denys B. 

João M. 

João F. 

Lourenço A. 

Mara C. 

Manuel V. 

Tomás M. 

 

Total 13 8 9 

 

Matéria  Andebol 

Níveis 

Prognosticados 
PI I PE 

Alunos 

Carolina S. 

Chase A. 

Filipa S. 

João R. 

Mariana M. 

Marisa A. 

Melissa P. 

Samira P. 

Vasco V. 

  Aylin S. 

Beatriz F. 

Beatriz B. 

David S. 

Denys B. 

Filipa M. 

José V. 

Margarida S. 

Mariana P. 

Matilde S. 

Matheus O. 

Rafael C. 

João F. 

André L.  

Henrique O. 

João M. 

Lourenço A. 

Manuel V. 

Mara C. 

Mariana S. 

Tomás M.  

Total 9 13 8 

 

Matéria  Ginástica de Solo  

Níveis 

Prognosticados 
PI I PE 

Alunos 

Beatriz F. 

Carolina S. 

Chase A.  

David S. 

Filipa S. 

José V. 

Mariana M. 

Mariana S. 

Marisa A. 

Matilde S. 

Melissa P. 

Rafael C. 

Tomás M. 

André L. 

Henrique O. 

João M. 

João R. 

Lourenço A. 

Manuel V. 

Margarida S. 

 Mariana P. 

Matheus O. 

João F. 

Aylin S. 

Beatriz B. 

Denys B. 

Filipa M. 

Mara C. 

Samira P. 
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Vasco V.  

Total  14 10 6 

 

Matéria  Ginástica de Aparelhos  

Níveis 

Prognosticados 
PI I PE 

Alunos 

 Beatriz F. 

Carolina S 

Chase A. 

David S. 

Filipa S. 

Filipa M. 

José V. 

Mariana M. 

Mariana S. 

Marisa A. 

Matilde S. 

Melissa P. 

Rafael C. 

Vasco V. 

André L. 

Beatriz B. 

Henrique O. 

João M. 

João R. 

Manuel V. 

Margarida S. 

Mariana P. 

Matheus O. 

Samira P. 

Tomás M.  

 Aylin S. 

Denys B. 

Lourenço A. 

Mara C. 

Total 14 12 4 

 

 

Matéria Atletismo  

Níveis 

Prognosticados 
PI I 

Alunos 

Aylin S. 

Beatriz F. 

Carolina S. 

Chase A. 

Filipa S. 

João R. 

José V. 

Margarida S. 

Mariana M. 

Matilde S. 

Marisa A. 

Melissa P. 

Rafael C. 

Samira P. 

Vasco V. 

André L. 

Beatriz B. 

David S. 

Denys B. 

Filipa M. 

Henrique O. 

João M. 

Lourenço A. 

Mara C. 

Manuel V. 

Mariana P. 

Mariana S. 

Matheus O. 

Tomás M. 

João F. 

Total 15 15 

 

Matéria  Badminton 

Níveis 

Prognosticados 
PI I PE 

Alunos 

Aylin S. 

Filipa S. 

Mariana M. 

Beatriz F. 

Beatriz B. 

Carolina S. 

André L. 

Denys B. 

Henrique O. 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

18 

 

Marisa A. 

Melissa P. 

 

Chase A. 

David S. 

Filipa M. 

José V. 

Margarida S. 

Matilde S. 

Tomás M. 

Vasco V. 

João F. 

João R. 

João M. 

Lourenço A. 

Manuel V. 

Mara C. 

Mariana P. 

Mariana S. 

Matheus O. 

Rafael C.  

Samira P. 

Total 5 12 13 

 

Matéria Patinagem 

Níveis 

Prognosticados 
PI I 

Alunos 

André L. 

Aylin S. 

Beatriz F. 

Carolina S. 

Chase A. 

Filipa S. 

Filipa M. 

Henrique O. 

José V. 

Lourenço A. 

Margarida S. 

Mariana P. 

Mariana S. 

Mariana M. 

Marisa A. 

Matheus O. 

Rafael C. 

Samira P. 

Vasco V. 

João F. 

Beatriz B. 

Denys B. 

João R. 

João M. 

Mara C. 

Manuel V. 

Matilde S. 

Melissa P. 

Tomás M. 

Total 20 9 
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Estratégias 

Processo Ensino-Aprendizagem 

Estilo de Ensino 

Os estilos de ensino de Comando e de Tarefa serão os mais utilizados durante 

esta Etapa. O estilo de ensino por Comando terá um papel mais expressivo nesta Etapa 

visto que irei optar por estruturas de aula que não foram muito desenvolvidas até então. 

Nas partes iniciais de algumas aulas criarei exercícios de apenas uma matéria, que os 

alunos realizarão de forma massiva. Ao promover este tipo de organização permite-me 

ter um maior controlo de toda a turma, fundamental para diminuir alguns 

comportamentos de desvio que se têm evidenciado. Adicionalmente, momentos de 

corrida ou exercícios de estafetas continuarão a ser marcados por um estilo de ensino 

também por Comando.  

Durante a parte principal da aula, os exercícios terão um caráter mais de Tarefa, 

pois serão utilizados vários exercícios critério, estando eu mais disponível para 

acompanhar individualmente as tarefas. A utilização destes dois estilos de ensino, não 

só me permite ter maior controlo e organização da aula, como também há uma 

reprodução do conhecimento e habilidades, seguindo o modelo correto de realizar a 

tarefa.  

Nas partes finais de cada aula será novamente o estilo de ensino de Comando 

que prevalecerá, através da liderança dos alongamentos. 

 

Feedback 

Um dos objetivos que foi traçado para esta Etapa relativamente ao feedback 

passa pelo aumento de feedback à distância. Durante a etapa anterior verifiquei que a 

quantidade fornecida não é ainda suficiente, pelo que continuará a ser imperativo o 

aumento deste tipo de feedback. Adicionalmente, e até à data, este feedback tem sido 

emitido maioritariamente para aspetos organizativos ou disciplinares. Desta forma, 

pretendo que este tipo de feedback passe a ser mais direcionado para os desempenhos 

dos alunos. 

Outro objetivo que pretendo melhorar está relacionado com o ciclo de feedback. 

Durante a Etapa anterior foi um aspeto que foi mencionado em várias autoscopias e que 

devia ser cuidado, no sentido de o incrementar ao longo das aulas. Quero com isto dizer 
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que, para além do feedback prescritivo que forneço frequentemente, é de igual modo 

importante fornecer feedback de caráter descritivo, após o segundo desempenho dos 

alunos. Será um dos principais focos de desenvolvimento durante esta Etapa. 

Por fim, será também importante criar um clima positivo de aprendizagem, 

procurando deste modo emitir feedbacks de conotação positiva, procurando assim 

aumentar a motivação dos alunos para a prática, especialmente dos alunos que 

evidenciam maiores dificuldades. Este tem vindo a ser um objetivo que persigo desde a 

Etapa anterior visto que ainda não o consegui com relativo sucesso. Por vezes os alunos 

referem-me que apenas os critico, evidenciando assim que o meu feedback é 

extremamente virado para a correção dos seus desempenhos, não havendo uma 

valorização da minha parte das evoluções por parte dos alunos. 

 

Formação de grupos 

Os grupos para esta etapa serão formados previamente e de acordo com o nível 

apresentado pelos alunos nas várias matérias, ou seja, serão realizados grupos 

homogéneos. Na Etapa anterior deparei-me com a desmotivação dos alunos em 

determinadas matérias, mais especificamente nos Jogos Desportivos Coletivos. Deste 

modo, será importante garantir tarefas desafiantes para os alunos, até para auxiliar num 

clima de aula mais positivo. No entanto, e visto que as UE podem ser constituídas por 

matérias diferentes (matérias coletivas, individuais, etc.) estes grupos serão formados de 

acordo com o nível dos alunos em uma ou duas matérias, pois os alunos não têm o 

mesmo nível prognosticado em todas as matérias. 

De referir ainda que estes grupos estão potencialmente formados para que 

possam ocorrer mais comportamentos de desvio, visto que serão colocados nos grupos, 

alunos que evidenciam mais comportamentos incorretos quando se encontram juntos, 

especialmente o grupo de rapazes com um nível superior em grande parte das matérias. 

Deste modo, será importante estar constantemente atento no comportamento adotado 

por estes durante as aulas para que esses comportamentos não ocorram. Caso estejam a 

ocorrer frequentemente, os grupos serão alvo de alteração. 
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Alunos que não realizam parte prática 

Durante esta quarta etapa irei continuar a utilizar algumas estratégias que já 

foram colocadas em prática nas etapas anteriores. Nessa medida, portanto, criarei fichas 

de trabalho relacionadas com aquilo que está a ser trabalhado na aula de modo a manter 

os alunos que não fazem aula focados nos objetivos da sessão de uma maneira distinta e 

também para que estejam integrados na aula. Nesta Etapa pretendo ainda questionar 

nestas fichas aspetos mais relacionados com os regulamentos das várias matérias 

abordadas, nomeadamente Jogos Desportivos Coletivos. Adicionalmente poderei pedir 

o auxílio destes alunos para me ajudarem na montagem/desmontagem do material 

utilizado na aula, bem como a sua arrumação. Estes alunos poderão auxiliar o trabalho 

do professor, podendo fazer de juízes ou árbitros em jogos que se possam desenrolar, ou 

até registar distâncias (por exemplo, Salto em Comprimento e Salto em Altura) ou 

tempos (por exemplo, Estafetas) alcançados pelos alunos. Por último, e mais 

especificamente na matéria de Ginástica poderei optar por utilizá-los como ajudas ou 

segurança aos colegas que estiverem a realizar os elementos, no sentido de perceberem 

o que devem fazer para ajudar corretamente os colegas. 

 

Intervenção Pedagógica do Professor 

Dimensão Instrução 

Referir aos alunos quais os critérios de êxito em cada exercício, de modo a que 

os alunos saibam exatamente aquilo em que se devem focar, continuará a ser uma 

preocupação durante esta Etapa. Explicar como, quando e onde se vai realizar a tarefa 

são questões que devem estar presentes e que devem ser respondidas durante estes 

momentos de instrução. Para tal, a instrução em conjunto com a demonstração das 

tarefas da aula é um aspeto fundamental para que os alunos tenham informação visual 

daquilo que têm de realizar, prevendo todos os momentos. Contudo, na Etapa anterior, e 

com a preocupação de criar este paralelo entre os critérios de êxito e as tarefas, acabei 

por despender imenso tempo em momentos de instrução. Será portanto ter o cuidado 

para que tal não se torne a repetir, realizando momentos de instrução mais curtos e 

objetivos. 
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Ainda nestes momentos de instrução inicial, é meu objetivo referir aos alunos 

quais são os grupos de trabalho, transmitindo a informação de que serão esses que irão 

funcionar enquanto estivermos nesse espaço ou UE. Em adição, pretendo ainda 

mencionar de que forma é feita a rotação pelas estações.  

A circulação no espaço de aula, nomeadamente nos Exteriores 1 e 2 , deve ser 

realizada com a maior preocupação pois são espaços amplos, de difícil controlo, e onde 

facilmente se fica numa posição desfavorável, isto é, de costas para parte da turma. Uma 

circulação ativa por todo o espaço de aula permite um acompanhamento efetivo e mais 

próximo de todas as tarefas que estão a ser realizadas durante a aula. Na minha opinião 

a circulação durante a 3ª Etapa foi bem conseguida, como tal as estratégias como 

“trancar”, as estações que necessitam da minha ajuda, quando não me encontro na 

mesma, irá continuar a ser utilizada. A preocupação de ter sempre toda no meu campo 

de visão também continuará a ser tida em consideração. 

No que diz respeito à matéria de Dança e à forma como me referi a esta matéria 

na Etapa anterior, durante a sua introdução, trouxe uma conotação negativa, o que 

acabou por trazer uma certa mistificação em relação à mesma. Adicionalmente, e sendo 

uma matéria que não é do agrado de grande parte dos alunos, esta forma introdutória 

acabou por diminuir ainda mais a motivação para a prática da mesma. Deste modo será 

um aspeto a melhorar e no qual terei de fazer um investimento, nomeadamente na 

motivação para a sua lecionação. Será também importante que haja uma preparação 

prévia destes momentos de aula, tendo sempre claro que instruções e palavras-chave 

serão utilizadas, bem como a forma organizativa dos alunos.  

No final de cada aula, principalmente nas aulas de 90 minutos, será realizado um 

balanço final, onde serão abordados os aspetos críticos de uma determinada matéria, 

focando nesta parte uma vez mais os critérios de êxito, fundamentais para a realização 

dos exercícios. Este foi um aspeto bastante descurado durante a Etapa anterior e será 

algo no qual terei de investir durante esta Etapa. A meu ver, e apesar de o tempo de 

prática ser importante nas aprendizagens dos alunos, penso que estes momentos de 

reforço final têm a sua importância na medida em que poderão ser abordados erros 

comuns que os alunos possam evidenciar e, deste modo, é fornecido um feedback geral.  
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Dimensão Organização 

No que diz respeito à organização espacial dos alunos, durante esta etapa 

pretendo manter as estratégias utilizadas relativamente ao posicionamento dos alunos 

durante os momentos de instrução. Ou seja, continuarei a preocupar-me em colocar os 

alunos de costas para o outro espaço de aula e, no caso de estar no exterior, de não 

estarem de frente para o sol. O local onde é feita esta reunião será igualmente a mesma, 

consoante o espaço de aula destinado. Deste modo, este será criteriosamente escolhido e 

planeado durante as planificações das UE.  

Potenciar todo o espaço destinado à aula será novamente um desafio que se 

levanta durante esta etapa. O facto de haver mais uma turma no centro do pavilhão 

quando as condições climatéricas estão adversas, cria uma adaptação ao espaço que se 

pode utilizar. Neste sentido, poderei estar envolvido numa experiência diferente, que 

passa por ocupar o espaço central do Pavilhão, quando as condições no Exterior não 

forem as mais adequadas. Este espaço central é bastante estreito, sendo por isso 

importante montar várias estações que permitam utilizar todo o espaço disponível. De 

igual modo, quando me encontrar em algum espaço do Pavilhão (1 ou 2), terei de 

disponibilizar um espaço à turma que virá para o espaço central, sendo por isso também 

essencial programar possíveis adaptações que tenham de ser realizadas no estreitamento 

do espaço 

Relativamente ao material e à relação dos alunos com este, foi um aspeto que 

melhorou significativamente durante o ano letivo e, como tal, será fundamental manter. 

A meu ver, a utilização de dois grupos responsáveis pela arrumação do material foi uma 

estratégia bem-sucedida. Deste modo, esta continuará a ser utilizada, sobretudo nas 

aulas destinadas às matérias de Ginástica. 

Outro desafio que irá ser colocado durante esta etapa diz respeito ao momento 

dos alunos irem beber água. A estratégia utilizada durante a Etapa anterior em que só 

iria um grupo de trabalho de cada vez permitiu que não se crie uma “quebra” no ritmo 

da aula, bem como não promove a desorganização da aula.  

Uma vez mais, as ajudas na Ginástica tornam-se um fator importante nesta 

etapa. Nesta dimensão, aquilo que se torna essencial diz respeito à colocação das 

estações onde a minha presença tem um papel mais importante. Estas estações deverão 

ser colocadas num sítio onde eu possa ajudar os alunos e, simultaneamente, tenha um 

controlo visual das restantes estações de aula. 
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Uma estratégia que se irá manter diz respeito à formação prévia de grupos, algo 

que já foi mencionado anteriormente. A formação prévia permite-me despender menos 

em organização dos alunos pelas diferentes estações de aula. Adicionalmente, a 

preocupação passará não só por fazer grupos homogéneos, como também, e sempre que 

possível, separar os alunos que evidenciem maiores comportamentos de desvio. 

 

Dimensão Disciplina 

Tal como referi anteriormente o feedback à distância é uma forma bastante 

pertinente de controlar o comportamento dos alunos, concretamente daqueles que se 

encontram mais longe do professor. Desta forma, pretendo aumentar a utilização desta 

forma de feedback como forma de evitar os comportamentos de desvio que possam 

surgir durante a aula, permitindo também um maior controlo da mesma. No entanto, não 

pretendo utilizá-lo unicamente como forma de controlo, mas também para transmitir 

feedbacks de conteúdo.  

Outra estratégia que pretendo utilizar durante esta Etapa, quando estes 

comportamentos indesejados são realizados de um modo geral por toda a turma, prende-

se com a reunião de toda a turma, no local indicado por mim, quando se estiver a 

verificar demasiados comportamentos inapropriados. Durante estes momentos, eu irei 

procurar transmitir aos alunos a diferença entre aquilo que se estava a suceder e aquilo 

que realmente se pretendia deles. 

 

Dimensão Clima Relacional 

No que concerne à minha relação com a turma, senti durante a Etapa anterior 

que esta tornou-se demasiado aberta. Os alunos sentiram-se mais à vontade em relação 

ao papel do professor, ultrapassando em certos momentos a distância que deve existir 

entre este e os alunos. Adicionalmente, ficou patente um relaxamento por parte dos 

alunos, não procurando melhorar os desempenhos. Terei de ter especial atenção a este 

aspeto, procurando ter uma postura mais formal com os alunos, de modo a que este 

clima não prejudique o normal funcionamento da aula, à semelhança do que foi 

realizado já na parte final do Período passado. 

Relativamente às tarefas utilizadas nas aulas, durante esta Etapa tenho como 

objetivo primordial apostar na diferenciação pedagógica que não foi realizada até ao 

momento. Para que as tarefas de aula sejam desafiantes, de acordo com o nível dos 
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alunos, irei utilizar exercícios distintos consoante o grupo de nível procurando tornar 

tarefas desafiantes. Simultaneamente, esta diferenciação também irá permitir um clima 

positivo nos alunos. Em algumas matérias (por exemplo Futebol e Basquetebol), e 

apesar de não existir uma diferenciação ao nível dos exercícios propostos, existem 

variantes de dificuldade ou facilidade que serão colocadas de acordo com o nível de 

desempenho dos alunos. 
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Avaliação 

Formativa 

Relativamente à avaliação formativa, durante esta etapa irei utilizar grelhas de 

registo para poder anotar durante a aula ou após o final desta, de modo a ter sempre 

dados de acordo com o nível de cada aluno em particular. Estas grelhas serão utilizadas 

sempre que assim for possível e terão em si contemplado os critérios de êxito referentes 

a cada matéria, como estão estipulados no Protocolo de Avaliação. Em relação às 

grelhas de registo, cada UE irá incluir uma por cada matéria que será lecionada. Para 

que este preenchimento das grelhas seja mais efetivo, pretendo durante uma das aulas de 

cada UE ter uma posição de observador, onde possa recolher mais informações dos  

alunos, especialmente das prioridades de observação, isto é, daqueles que ainda não 

foram devidamente observados. 

Adicionalmente, e mais concretamente nas aulas de Ginástica, a utilização de 

fichas de tarefa permitirão que os alunos possam ter contacto com os critérios de êxito 

que precisam de realizar para executar de forma correta cada elemento.  

Para a área de APF, e especificamente para esta Etapa, esta terá uma alteração 

relativamente às Etapas anteriores. Nas Etapas anteriores o trabalho desta área foi 

essencialmente através de estações de Condição Física. Neste aspeto o meu 

acompanhamento foi diminuto, levando muitas vezes a comportamentos de desvio. 

A meu ver, e após reflexão sobre o que se desenrolou anteriormente, penso que a 

melhor estratégia para avaliar formativamente os alunos nesta área é através de 

exercícios de forma massiva. Utilizando um estilo de ensino convergente como é o de 

Comando, é mais acessível para controlar o comportamento da turma nestes momentos, 

dado que o seu nível de autonomia ainda é baixo. 

No que toca à área dos Conhecimentos, irei procurar fazer um paralelo entre esta 

e área das AFD, através da transmissão de conteúdos relacionados com regras das várias 

modalidades. Tal decisão se deve ao facto de os alunos evidenciarem muitas 

dificuldades e desconhecimento relativamente a estes conteúdos. Como tal, para avaliar 

formativamente esta área, irei realizar fichas de trabalho que serão aplicadas nas partes 

iniciais das aulas. 
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Sumativa 

No que concerne à avaliação sumativa, esta será feita de acordo com o 

documento da EBSC dos Critérios e Normas de Avaliação, que foi elaborado pelo GEF 

e que tem o Programa Nacional de Educação Física e as Metas de Aprendizagem como 

linhas orientadoras. Como é sabido, a avaliação da disciplina de EF contempla três 

áreas: AFD, APF e Conhecimentos. 

Dentro da área das AFD, os alunos para terem sucesso nesta área necessitam de 

ter, pelo menos, 4 níveis I. Neste sentido, torna-se fundamental a consolidação das 

aprendizagens de várias matérias para que os alunos procurem atingir a norma 

pretendida, através das mesmas onde os alunos se destacam mais. 

No que diz respeito à APF, os alunos do 7º ano de escolaridade terão de estar 

DZS no teste de aptidão aeróbia – vaivém – e no teste de aptidão muscular da categoria 

Força Abdominal e Resistência – abdominais – de forma a poder ter sucesso na 

disciplina. Deste modo, e à imagem do 1º Período, também neste haverá uma semana 

(de 27 a 31 de Maio) em que todas as turmas realizarão todos os testes do Fitnessgram, 

tanto de resistência como de força e flexibilidade. Assim sendo, já está planeado a altura 

para a nova realização destes testes. Caso algum aluno se encontre fora da zona 

saudável ou não tenha estado presente nessas aulas, repetirá os testes numa das aulas 

seguintes, tal como se sucedeu no final do 2º Período., em que na última aula quatro 

alunas repetiram o teste do vaivém e dois alunos realizaram o teste dos abdominais. 

Por fim, em relação à área dos Conhecimentos, esta será avaliada através de um 

teste comum a todas as turmas deste ano de escolaridade, que será realizado no dia 31 

de Maio de 2013. Nesta área testa-se se o aluno revela as competências definidas para o 

seu nível de ensino nas matérias de natureza teórica que constam dos programas, tendo 

esta uma ponderação de 10% da classificação final.   
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Grelha de avaliação formativa de Voleibol (Exemplo) 

Tabela 3 - Grelha de Registo Voleibol 

Voleibol 

Nº Nome 
Enquadra-se com 

a bola 

Recebe a bola em 

manchete ou toque 

de dedos, 

imprimindo uma 

trajetória alta à bola 

Joga com os 

companheiros, 

efetuando toque de 

dedos ou manchete 

Serve por 

baixo 

Recebo o 

serviço, 

utilizando toque 

de dedos ou 

manchete 

1 André Liberato      

2 Aylin Salimova      

3 Beatriz Ferreira      

4 Beatriz Batista      

5 Carolina Soares      

6 Chase Almeida      

7 David Salgado      

8 Denys Bondar      

9 Filipa Santos      

10 Filipa Mendes      

11 Henrique Oliveira      

12 João Ribeiro      

13 João Marques      

14 José Vilar      

15 Lourenço Aguiar      

16 Manuel Verónica      

17 Mara Carvalho      

18 Margarida Saltão      

19 Mariana Pulido      

20 Mariana Machado      

21 Mariana Silva      

22 Marisa Alvarenga      

23 Matheus Oliveira      

24 Matilde Silva      

25 Melissa Pinto      

26 Paulo Silva      

27 Rafael Correia      

28 Samira Pereira      

29 Tomás Mendes      

30 Vasco Varela      

 


