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Semana 29-10 a 2-11 5-11 a 9-11 12-11 a 16-11 

Nº de aulas 7 

Dia 30-Out 02-Nov 06-Nov 09-Nov 13-Nov 16-Nov 

Aulas 18 e 19 20 21 e 22 23 

Teste 

Comum 

24 

Duração 90' 45' 90' 45' 45' 

Espaço P1 E1 E1 

Atividades 

Físicas e 

Desportivas 

Voleibol e Badminton Voleibol e Basquetebol 
Voleibol e 

Basquetebol 

Aptidão Física 
Resistência - Corrida 

contínua  

Resistência - Corrida 

de precisão 

Resistência 

- Corrida de 

precisão 

Conhecimentos 
Objetivo 2 - Identificar 

as capacidades físicas 

Objetivo 3 - Interpreta 

as principais 

adaptações do 

funcionamento do seu 

organismo durante a 

atividade física 

 

 

Matérias Grupos 

de Nível 

Objetivos 

Voleibol 

NI 

Em situação de 1+1, com e sem rede: 

Recebe a bola, em manchete ou em toque de dedos, 

posicionando-se correta e oportunamente. 

Coloca a bola em trajetória descendente sobre o colega. 

I 

Em situação de 1+1 com rede, jogo de 1x1 e 2x2: 

Coloca a bola em trajetória descendente sobre o colega. 

Serve por baixo, colocando a bola no meio campo oposto. 

Basquetebol 

NI 

Em situação de jogo dos 10 passes: 

Passa a bola ao companheiro desmarcado em melhor posição. 

Desmarca-se para receber a bola. 

I 

Em situação de jogo 3x3, a meio campo: 

Desmarca-se para receber a bola. 

Assume atitude defensiva quando em fase de defesa 

Badminton 

NI 
Em exercício critério de 1+1 com rede: 

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

I 

Em situação de 1+1 com rede: 

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

Desloca-se/posiciona-se para devolver o volante 

Aptidão Física Todos 
Corrida contínua durante 5 minutos 

Corrida de precisão 

Conhecimentos Todos 

Identifica as diferentes capacidades físicas 

Conhece as adaptações que ocorrem no organismo durante a 

atividade física 
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Voleibol 

NI I- 

André L. 

Beatriz F. 

Chase A. 

Filipa S. 

Filipa M. 

Henrique O. 

João R. 

José V. 

Manuel V. 

Mara C. 

Margarida S. 

Matilde S. 

Mariana M. 

Marisa A. 

Matheus O. 

Melissa P. 

Rafael C. 

Tomás M. 

Vasco V. 

Aylin S. 

Beatriz B. 

Carolina S. 

David S. 

Denys B. 

João M. 

Lourenço A. 

Mariana P. 

Mariana S. 

Paulo S. 

Samira P. 

19 11 

 

Badminton 

NI I- 

André L. 

Aylin S. 

Beatriz F. 

Beatriz B. 

 Carolina S. 

Chase A. 

David S. 

Filipa S. 

Filipa M. 

João R. 

Manuel V. 

Mara C. 

Margarida S. 

Mariana P. 

Mariana S. 

Mariana M. 

Marisa A. 

Matilde S. 

Melissa P. 

Paulo S. 

Samira P. 

Tomás M. 

Vasco V. 

Denys B. 

Henrique O. 

João M. 

José V. 

Lourenço A. 

Matheus O. 

Rafael C.  

 23 7 

Basquetebol 

NI I- / I 

 Beatriz F. 

Beatriz B. 

Carolina S. 

Chase A. 

David S. 

Filipa S. 

Filipa M. 

Manuel V. 

Mara C. 

Margarida S. 

Mariana M. 

Marisa A. 

Matheus O. 

Melissa P. 

Paulo S. 

Rafael C. 

Samira P. 

Vasco V. 

 André L. 

Aylin S. 

Denys B. 

Henrique O. 

João R. 

João M. 

José V. 

Lourenço A. 

Manuel V. 

Mariana P. 

Mariana S. 

Matilde S. 

Tomás M. 

18  12 
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Formação de Grupos 

 

Os grupos que se seguem foram realizados de acordo com os níveis 

diagnosticados na 1ª etapa, formando assim grupos homogéneos. Os alunos que 

apresentaram um nível NI estão no grupo 1, enquanto os que apresentaram um nível I 

incompleto estão no grupo 2. Os alunos que não foram observados durante essa etapa 

serão incluídos no grupo dos alunos que se encontram no nível NI, visto não ter nada 

registado em relação a esse aluno nessas matérias. 

 

 

 

Aulas 21, 22, 23 e 24 

1 2 

Beatriz Ferreira 

Carolina Soares 

Chase Almeida 

Filipa Santos 

Filipa Mendes 

João Ribeiro 

José Vilar 

Mara Carvalho 

Margarida Saltão 

Mariana Machado 

Marisa Alvarenga 

Matheus Oliveira 

Melissa Pinto 

Rafael Correia 

Vasco Varela 

André Liberato 

Aylin Salimova 

Beatriz Batista 

David Salgado 

Denys Bondar 

Henrique Oliveira 

João Marques 

Lourenço Aguiar 

Manuel Verónica 

Mariana Pulido 

Matilde Silva 

Mariana Silva 

Paulo Silva 

Samira Pereira 

Tomás Mendes 
 

Aulas 18, 19 e 20 

1 2 

André Liberato 

Beatriz Ferreira 

Chase Almeida 

Filipa Santos 

Filipa Mendes 

João Ribeiro 

Manuel Verónica 

Mara Carvalho 

Margarida Saltão 

Mariana Machado 

Marisa Alvarenga 

Matilde Silva 

Melissa Pinto 

Tomás Mendes 

Vasco Varela 

Aylin Salimova 

Beatriz Batista 

Carolina Soares 

David Salgado 

Denys Bondar 

Henrique Oliveira 

João Marques 

José Vilar 

Lourenço Aguiar 

Mariana Pulido 

Mariana Silva 

Matheus Oliveira 

Paulo Silva 

Rafael Correia 

Samira Pereira 
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Estilos de Ensino 

 

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

esta unidade de ensino. Nas partes iniciais e finais de cada aula é onde o estilo de ensino 

de Comando será mais utilizado, pois eu irei comandar o aquecimento, os alongamentos 

e a condição física a realizar. 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.  

Adicionalmente em aulas de Jogos Desportivos Coletivos, nomeadamente no 

Basquetebol, existirão tarefas mais relacionadas com um estilo de ensino de Descoberta 

Guiada, pois são os alunos que escolhem e ensaiam várias soluções para o problema 

colocado, embora o objetivo do exercício e as condicionantes do mesmo sejam 

definidos por mim. 

Objetivos dos Alunos 

Atividades Físicas e Desportivas 

 

Esta unidade de ensino está inserida na 2ª Etapa do Plano Anual. Esta etapa diz 

respeito à recuperação de matérias prioritárias. Estas matérias prioritárias foram 

diagnosticadas durante a 1ª Etapa, visto que foram nestas onde os alunos demonstraram 

mais dificuldades, apresentando um nível mais fraco. As matérias prioritárias que serão 

trabalhadas durante esta unidade de ensino são: Voleibol, Basquetebol e Badminton. 

 No Voleibol, os alunos demonstraram bastantes dificuldades na sustentação da 

bola, devido a deficiências patentes na execução técnica do toque de dedos e da 

manchete. Desta forma, os alunos que se encontram com maiores dificuldades a este 

nível irão trabalhar em exercícios mais analíticos de modo a desenvolver a componente 

técnica. Os alunos que demonstrem já alguma técnica nos movimentos referenciados 

anteriormente, irão de igual modo aperfeiçoar a nível técnico para, posteriormente, 

passarem para situações de jogo. Em situações de jogo 2x2 poderá ser introduzido o 

serviço, isto após ele ter sido trabalhado em exercício critério. 
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Relativamente ao Basquetebol, as principais dificuldades diagnosticadas estão 

também relacionadas com os aspetos técnicos, mas também aspetos táticos e de tomada 

de decisão. O jogo observado durante a etapa de avaliação inicial era caracterizado por 

um “jogo nuvem”, ou seja, muita aglomeração, com alguns alunos a demonstrarem 

também dificuldades a nível técnico, nomeadamente passe e drible. Os alunos com 

maiores dificuldades irão, primeiramente desenvolver o seu nível técnico, para depois 

poderem trabalhar a sua tomada de decisão, especialmente o comportamento a tomar 

quando a sua equipa tem a posse de bola. O segundo grupo incidirá mais sobre esta 

segunda parte, ou seja, tomada de decisão. Esta tomada de decisão diz respeito tanto ao 

nível ofensivo como também ao nível defensivo, adquirindo uma atitude defensiva 

quando a equipa não tem a posse de bola. 

Por fim, em relação ao Badminton, é outra matéria onde as dificuldades a nível 

técnico ficaram bem patentes. O fraco nível técnico implicou que a sustentação do 

volante fosse praticamente nula. Desta forma ambos os grupos irão trabalhar os aspetos 

técnicos, embora o grupo 1 o faça de uma maneira mais analítica. O grupo 2 terá 

também como objetivo o deslocamento/posicionamento em relação ao volante 

Aptidão Física 

 

Relativamente àquilo que vai ser trabalhado durante esta unidade de ensino, no 

que diz respeito à Aptidão Física, os objetivos passarão por começar a trabalhar a 

resistência, no sentido de preparar os alunos para duas atividades que se irão desenrolar 

na escola: Corrida de precisão “Comemoração do Dia do Não-Fumador” e o Corta-Mato 

Interno. Deste modo, irei incidir as partes iniciais da aula – aquecimento –, com a 

realização de corrida à volta do espaço de aula. Esta preparação também será importante 

para o teste do “vaivém”, a realizar perto do final do período. 

Adicionalmente, continuarei a trabalhar a Aptidão Muscular, procedendo à 

preparação dos alunos para os testes do Fitnessgram, que se irão realizar novamente no 

final do período. 

Ao nível das dificuldades mais sentidas pelos alunos, terei de ter especial 

atenção aos momentos de alongamentos no final das aulas, para poder trabalhar a 

flexibilidade dos membros inferiores, onde os alunos tiveram resultados mais negativos. 
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Conhecimentos 

 

Na área dos Conhecimentos, os objetivos que serão trabalhados durante esta 

unidade de ensino são aqueles onde os alunos demonstraram maiores dificuldades, na 

realização do teste diagnóstico. As perguntas onde os alunos apresentaram mais erros 

dizem respeito à identificação das capacidades físicas e interpretação das principais 

adaptações do funcionamento do organismo durante a atividade física. Estes objetivos 

estão enquadrados nos objetivos desta disciplina para os 5º e 6º anos de escolaridade, de 

acordo com o Protocolo de Avaliação da escola. 

Os conhecimentos nesta unidade de ensino serão abordados durante as 

instruções iniciais das aulas de 90 minutos. 

 

Objetivos do Professor 

 

Os objetivos que tracei para esta etapa estão relacionados com aquilo que se 

desenrolou ao longo da 1ª etapa. Desta forma, pretendo nesta unidade de ensino iniciar 

um acompanhamento mais presente pelas várias tarefas que se realizam durante a aula, 

dando mais informação de retorno aos alunos. 

Após a 1ª etapa, percebi que despendia imenso tempo em transições de estações. 

Deste modo, nesta unidade de ensino, nas aulas de 45 minutos, não irei realizar 

transições entre estações. 

Outro aspeto que pretendo ter em conta está relacionado com as rotinas. Nesta 

fase é importante a consolidação de rotinas para que estas promovam um bom 

desenrolar das aulas. 

Avaliação 

 

Relativamente à avaliação formativa, no final desta unidade de ensino irá ser 

facultada uma ficha de autoavaliação aos alunos, no sentido de eles poderem refletir 

sobre as suas aprendizagens. Esta ficha contempla apenas as matérias de Voleibol e de 

Basquetebol pois, durante esta 2ª etapa só serão lecionadas nesta unidade de ensino, ao 

contrário do Badminton que ainda será lecionado na terceira. 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

Também 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. Esta grelha será utilizada durante as últimas aulas desta unidade de ensino. 

Em relação às grelhas de registo, aqui já incluí uma para a matéria de Badminton pois 

os dados recolhidos durante esta unidade de ensino poderão ajudar-me quando constituir 

novamente os grupos para a última unidade de ensino desta etapa, onde os alunos irão 

ter novamente o contacto com esta matéria prioritária. 
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Planos das Sessões 

 

Espaço: P1 
Material: Bolas de Voleibol, volantes, raquetas de Badminton, postes de 

Badminton, pinos e sinalizadores 
Aulas 

 

Exercício/Descrição  Organização Critérios de êxito 
Observações/ 

Estratégias 

18 e 19 20 

Tempo 

Parcial 

Tempo 

Total 

Tempo 

Parcial 

Tempo 

Total 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

 

Instrução Inicial 

 Falar sobre a etapa que vão 

iniciar 

 Falar sobre os objetivos 

(capacidades físicas) da 

aula 

 Falar sobre organização da 

aula 

  

Falar sobre os 

objetivos apenas 

na aula de 90’. 

7’ 7’ 3’ 3’ 

Mobilização Articular 

 Pulsos e tornozelos 

 Antebraços 

 Ombros 

 Pernas juntas 

 Quadricípite 

 Gémeos 

   

3’ 10’ 2’ 5’ 

Corrida contínua 

Colocação de pinos para delimitar 

o trajeto que os alunos têm de 

realizar. Corrida pela parte exterior 

dos pinos. 

Correr de uma forma 

lenta e moderada de 

modo a aguentar o 

tempo todo sem parar. 

 5’ 15’ 5’ 10’ 
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P

a
rt

e 
P

ri
n

ci
p

a
l 

 

Instrução das estações 

   

3’ 18’ 

20’ 30’ 

Badminton 

Grupo 1: Em exercício critério de 

1+1 com rede: 

Executa batimento por baixo e por 

cima (Lob e Clear), após o serviço 

do colega. Após 10 vezes seguidas, 

trocam de funções. 

Grupo 2: Em exercício de 1+1, os 

alunos executam apenas Clear. 

Em exercício de 1+1, os alunos 

executam apenas Lob. 

Na aula de 90’, o grupo 1 inicia no 

Voleibol e o grupo 2 inicia no 

Badminton. Após 30’ trocam de 

estações. 

 

Na aula de 45’, o grupo 1 inicia no 

Badminton e o grupo 2 inicia no 

Voleibol. 

Nesta aula não trocam de estações. 

 

Badminton 

Executa batimento por 

baixo e por cima (Lob e 

Clear). 

Joelhos ligeiramente 

fletidos. 

Regressa à posição 

inicial após cada 

batimento. 

Clear: Por cima da 

cabeça e à frente do 

corpo. 

Lob: Avança a perna do 

lado da raqueta. 

Intervalo de 2’ 

para fazer a 

transição e para 

os alunos 

poderem ir beber 

água. 

30’+2’

+10 
60’ 

Voleibol 

Grupo 1: situação de 1+1.  

2 a 2: um aluno lança a bola para 

outro que sentado, desloca-se para 

fazer um passe 

2 a 2: um aluno lança a bola ao ar 

para outro, depois da bola tocar no 

solo, este pára-a e reenvia-a 

Grupo 2: Situação de 1+1 na rede. 

Progressão: situação de 1x1 e/ou 

2x2. 

Voleibol 

Enquadra-se com a bola. 

Coloca a bola em 

trajetória descendente 

para o colega. 

Dá continuidade às 

ações ofensivas. 
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P
a
rt

e 
F

in
a
l 

 

Arrumação do Material 

 

 Cada grupo que 

finaliza na estação 

é responsável por 

arrumar o 

material dessa 

estação. 

2’ 62’ 

2’ 

35’ 

Condição Física 

 Pranchas de 20’’ 

 2x10 extensões de braços Condição Física e 

alongamentos 

estáticos só serão 

realizados na aula 

de 90’. 

5’ 67’ 

Alongamentos estáticos 

 Tricípite 

 Deltoide 

 Quadricípite 

 Posteriores 

 Gémeos 

3’ 70’ 

3’ 

Instrução Final 

 Fazer um balanço da aula 

 Falar sobre aspetos críticos 

do Badminton 

 

3’ 73’ 
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Espaço: E1 Material: Bolas de Voleibol, bolas de Basquetebol, coletes, pinos, sinalizadores Aulas 

 

Exercício/Descrição  Organização Critérios de êxito 
Observações/ 

Estratégias 

21 e 22 23, 24 

Tempo 

Parcial 

Tempo 

Total 

Tempo 

Parcial 

Tempo 

Total 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

 

Instrução Inicial 

 Falar sobre os objetivos 

(adaptações do organismo 

à atividade física) da aula 

 Falar sobre organização da 

aula 

  

Falar sobre os 

objetivos apenas 

na aula de 90’. 

7’ 7’ 3’ 3’ 

Mobilização Articular 

 Pulsos e tornozelos 

 Antebraços 

 Ombros 

 Pernas juntas 

 Quadricípite 

 Gémeos 

   

3’ 10’ 2’ 5’ 

Corrida de precisão 

Corrida contínua 

Colocação de pinos para delimitar 

o trajeto que os alunos têm de 

realizar. Corrida pela parte exterior 

dos pinos. 

Correr de uma forma 

lenta e moderada de 

modo a aguentar o 

tempo todo sem parar, 

realizando o mesmo 

tempo na primeira e na 

segunda corrida. 

Corrida de 

precisão é 

realizada nas 

aulas de 45’. 

Corrida contínua 

é realizada na 

aula de 90’. 

4’+1’+

5’ 
20’ 5’ 10’ 

Jogo lúdico - “largarta” 

 
   5’ 25’   
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P

a
rt

e 
P

ri
n

ci
p

a
l 

 

Instrução das estações 

   

3’ 28’ 

  

Voleibol 

Grupo 1: situação de 1+1.  

2 a 2: um aluno lança a bola para 

outro que sentado, desloca-se para 

fazer um passe 

2 a 2: um aluno lança a bola ao ar 

para outro, depois da bola tocar no 

solo, este pára-a e reenvia-a 

Grupo 2: Situação de 1+1 na rede.  

Exercício critério: um aluno 

executa serviço por baixo e outro 

tenta receber a bola com toque de 

dedos. 

Situação de jogo 1x1 e/ou 2x2. 

Na aula de 90’, o grupo 1 inicia no 

Voleibol e o grupo 2 inicia no 

Basquetebol. Após 20’ trocam de 

estações. 

 

Na primeira aula de 45’, o grupo 1 

inicia no Badminton e o grupo 2 

inicia no Voleibol. Na segunda aula 

inverte. 

Nesta aula não trocam de estações. 

 

Voleibol 

Enquadra-se com a bola. 

Coloca a bola em 

trajetória descendente 

para o colega. 

Recebe o serviço. 

Dá continuidade às 

ações ofensivas. 

 

15’+2’

+15’ 
60’ 20’ 30’ 
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Basquetebol 

Grupo 1: 2 a 2, os alunos 

progridem no campo executando 

passe, sem poder utilizar drible. 

Quando estiverem perto do cesto 

executam o lançamento. 

Situação de 3x4 ou 4x4, em espaço 

delimitado, os alunos procuram 

realizar 10 passes seguidos (= 1 

ponto) sem perder a posse de bola. 

Não podem utilizar o drible. 

Grupo 2: 

Situação de 3x4 ou 4x4, em espaço 

delimitado, os alunos procuram 

realizar 10 passes seguidos (= 1 

ponto) sem perder a posse de bola. 

Não podem utilizar o drible. 

Progressão: Não pode passar a bola 

ao mesmo 

Situação de jogo 3x3, a meio 

campo. 

Basquetebol 

Passa a bola ao 

companheiro 

desmarcado em melhor 

posição. 

Desmarca-se para 

receber a bola. 

Assume atitude 

defensiva quando em 

fase de defesa 

Situação de jogo 

3x3- há uma 

equipa que está de 

fora, que irá estar 

a realizar saltos à 

corda. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

 

Arrumação do Material 

 

 Cada grupo que 

finaliza na estação 

é responsável por 

arrumar o 

material dessa 

estação. 

2’ 62’ 

2’ 32’ 

Condição Física 

 Pranchas de 20’’ 

 2x10 extensões de braços 

 Condição Física e 

alongamentos 

estáticos só serão 

realizados na aula 

5’ 67’ 
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Alongamentos estáticos 

 Tricípite 

 Deltoide 

 Quadricípite 

 Posteriores 

 Gémeos 

 de 90’. 

3’ 70’ 

3’ 35’ 

Instrução Final 

 Fazer um balanço da aula 

 Falar sobre aspetos críticos 

do Voleibol 

  

3’ 73’ 
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Ilustração 1 - Organização das aulas no Pavilhão 1 
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Ilustração 2 - Organização das aulas no Exterior 1 
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Fichas de autoavaliação 

 

Nome:__________________________________ Nº:_______ Data:____/_____/_________ 

 

Assinala, com um S (sim) ou um N (não), os critérios que conseguiste cumprir. 

 

Matéria Critério Sim (S) ou Não (N) 

Voleibol 

Enquadro-me com a bola  

Recebo a bola em manchete ou toque de dedos, imprimindo uma trajetória 

alta à bola 
 

Jogo com os companheiros, efetuando toque de dedos ou manchete  

Sirvo por baixo  

Recebo o serviço, utilizando toque de dedos ou manchete  

Basquetebol 

Passo a bola ao companheiro desmarcado em melhor posição.  

Desmarco-me para receber a bola.  

Assumo atitude defensiva quando estou a defender  

Quando não tenho a bola, coloco-me entre o cesto e o meu adversário.  
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Grelha de avaliação formativa de 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      

 

  



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

Grelha de avaliação formativa de Basquetebol 

Basquetebol 

Nº Nome 

Passa a bola ao 

companheiro 

desmarcado em 

melhor posição. 

Desmarca-se para 

receber a bola. 

Assumo atitude 

defensiva quando 

estou a defender 

Quando não 

tem a bola, 

coloca-se entre 

o cesto e o 

adversário. 

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     

 

  



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

Grelha de avaliação formativa de Badminton 

Badminton 

Nº Nome Clear Lob 
Desloca-se/posiciona-se para 

devolver o volante 

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    

 


