
Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

 

 

 

 

  

8º Plano Unidade de 

Ensino 
4ª Etapa – Revisão e Consolidação 

 

7º C 

 

 

 

 

  

 

Professor Estagiário: 

João Roseiro 

Professoras Orientadoras: 

Maria Martins 

Ana Cristina Carvalho 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

Planificação 

Unidades de 

Ensino 
8ª U. E. 

Data 15-04 a 19-04 22-04 a 26-04 29-04 a 3-05 6-05 a 10-05 

Aulas 74 e 75 76 77 e 78 79 80 e 81 82 83 e 84 85 

Atividades 

GEF 
  

Testes Comuns       

Exames do 4º ano de 

escolaridade 

Nº Aulas 9 

Espaço P1 E1 

Atividades 

Físicas e 

Desportivas 

Basquetebol, Voleibol, Patinagem 

Futebol, 

Basquetebol, 

Voleibol, Atletismo 

(Estafetas) 

Aptidão Física Aptidão Muscular Aptidão Aeróbia 

Conhecimentos 
Regras dos Jogos 

Desportivos 

Coletivos 
   

 

 

Matérias 
Grupos 

de Nível 
Objetivos 

Futebol 

PI 

Em situação 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 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 1+1 ou 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 
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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 

Recebe o serviço, envia a um companheiro de modo a este dar 

continuidade às ações ofensivas 

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 

Atletismo I Estafetas: Recebe com controlo visual e em movimento 

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 

Aptidão Física Todos 

Resistência 

 Corrida contínua de 5 minutos 

Força Média 

 Séries de 20 abdominais 

 Pranchas de 20’’ 

 Séries de 10 tesouras 

Força Superior 

 Séries de 10 extensões de braços 

Flexibilidade 

 Partes finais das aulas 
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Grupos de Nível 

 

Os grupos a seguir apresentados, dizem respeito ao prognóstico que foi 

elaborado. As matérias já apresentam alterações feitas durante a 2ª e 3ª Etapas.  

 

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 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 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. 

Beatriz B. 

Denys B. 

João R. 

João M. 

Mara C. 

Manuel V. 

Matilde S. 

Melissa P. 

Tomás M. 
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Mariana P. 

Mariana S. 

Mariana M. 

Marisa A. 

Matheus O. 

Rafael C. 

Samira P. 

Vasco V. 

João F. 

Total 20 9 
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Objetivos dos Alunos 

Atividades Físicas e Desportivas 

Relativamente à área das AFD, o objetivo principal desta UE passa pela revisão 

e consolidação das matérias que serão lecionadas: Futebol, Voleibol, Basquetebol, 

Atletismo (Estafetas) e Patinagem. 

 No que diz respeito à matéria de Futebol, os objetivos para esta UE serão os 

mesmos da UE anterior. Ou seja, como há apenas duas aulas para a lecionação desta 

matéria, o que se deseja é que haja uma consolidação das aprendizagens por parte dos 

alunos. No grupo PI, os alunos evidenciaram francas melhorias, nomeadamente ao nível 

da tomada de decisão. Passar a bola ao companheiro desmarcado em melhor posição e 

desmarcar-se para receber a bola, são comportamentos adquiridos por quase todos os 

alunos. Deste modo, é objetivo continuar a observar estes comportamentos, contudo o 

feedback será direcionado para o desenvolvimento de alguns aspetos técnicos, tanto do 

passe como da receção. As alunas Carolina, Mariana Machado e Melissa precisam ainda 

de evidenciar uma postura mais dinâmica. No grupo I quase todos os alunos já dominam 

os comportamentos mais básicos do nível I, o que promove um nível de jogo mais 

elevado. No entanto, há ainda algumas alunas neste nível que evidenciam dificuldades 

ao nível técnico, que prejudicam as tomadas de decisão efetuadas (Mariana Pulido e 

Mariana Silva). Tal como no grupo PI, também neste grupo também haverá feedback 

direcionado para estas dificuldades de caráter técnico. No grupo PE, os alunos 

demonstraram um nível de jogo bastante agradável. Foi possível visualizar os alunos a 

realizarem fintas para se libertarem da marcação. Adicionalmente, as desmarcações já 

não foram apenas realizadas para um espaço vazio, como também já eram efetuadas na 

direção da baliza (em rutura) ou em apoio (cobertura). Neste grupo falta ainda 

desenvolver mais aprofundadamente a marcação do adversário direto. 

No que toca à matéria de Basquetebol, da última vez que esta matéria foi 

lecionada, a turma no seu cômputo geral demonstrou um nível de jogo anárquico. 

Concretamente nos grupos PI e I, o jogo pautou-se por falta de dinâmica característica 

deste jogo desportivo coletivo. Os alunos demonstraram uma postura ofensiva e 

defensiva pouco assertiva, nomeadamente as raparigas. Deste modo, e em relação ao 

grupo PI, o trabalho para esta UE estará focado no desenvolvimento do passe e 

desmarcação. Este trabalho pretende-se que seja desenvolvido, numa primeira fase, 

através de um jogo dos 5 passes, que promova a mobilidade durante o exercício. Numa 
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segunda fase, será feito o transfer para situação de jogo reduzido de 3x3, a meio campo. 

No grupo I, os exercícios propostos são semelhantes, bem como os comportamentos a 

observar. No entanto, neste grupo tem ainda como objetivo observar um comportamento 

defensivo mais ativo, através de uma atitude e de uma marcação mais ativa. No grupo 

PE, o trabalho desenvolvido terá objetivos mais complexos. Primeiramente será 

realizado um exercício por vagas, estilo “holandês” que permite bastantes transições 

ofensivas. Visto que será condicionado a utilização do drible, pretende-se que os alunos 

tenham a preocupação que os alunos passem a bola ao colega que está mais próximo do 

objetivo do jogo, isto é, encestar. Em adição, pretende-se ainda que os alunos melhorem 

a sua desmarcação, sendo esta realizada também para o objetivo do jogo, ou seja, na 

direção do cesto. Seguidamente estes princípios serão colocados em situação de jogo 

3x3, a campo inteiro. 

No que concerne à matéria de Voleibol, durante a Etapa anterior, o grupo PI 

demonstrou algumas dificuldades a nível técnico, estando por isso comprometida a 

sustentação da bola e, consequentemente, a passagem para um trabalho de cooperação 

2+2. De todos os alunos deste grupo, a Filipa Mendes é aquela que se encontra mais 

perto de conseguir passar para uma situação de cooperação. Todavia, o objetivo para 

esta UE passa por conseguir que estes alunos consigam evoluir para uma situação de 

cooperação. No grupo I estes continuarão a consolidação de um jogo de cooperação 

com o parceiro. O aspeto mais em foco para estes alunos passa pelo reforço do 

posicionamento (lado a lado e não um atrás do outro) que permita potencializar o seu 

nível de jogo, permitindo uma maior sustentação da bola. A Samira e a Margarida 

precisam deste tipo de feedback para poderem evoluir o seu jogo. Para o Rafael, João 

Ribeiro e Matheus será também importante este reforço, visto que será a primeira vez 

que irão trabalhar nesta situação. No grupo PE já se pretende observar um nível de jogo 

superior. Para além de haver o reforço para o posicionamento dos três jogadores em 

campo (na situação de 3x3), mais concretamente do jogador mais próximo da rede, será 

também objetivo desta UE algumas decisões a nível tático, nomeadamente a colocação 

da bola para o jogador mais próximo da rede efetuar o segundo toque para, de seguida, 

devolver para um dos lados para um dos seus colegas. A obrigatoriedade de, pelo 

menos, dois toques antes de devolver a bola para o lado contrário será uma 

condicionante colocada para permitir observar estes comportamentos. 

Relativamente ao Atletismo e mais concretamente na disciplina de Estafetas, 

esta nunca foi desenvolvida até ao momento. O mais aproximado possível realizado a 
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esta disciplina foi através de exercícios de estafetas, onde existia a entrega de um objeto 

na mão do colega. Portanto, em algum momento do ano letivo foi trabalhado esta 

matéria em concreto. Contudo, a aprendizagem e desenvolvimento e consequente 

consolidação da matéria de Atletismo passa também pela lecionação desta disciplina. 

 Por último, relativamente à matéria de Patinagem, e tal como foi evidenciado na 

Etapa anterior, o nível dos alunos nesta matéria é de extremos. Há um grupo de alunos 

como a Mara, o Denys, a Filipa Mendes, a Matilde, a Melissa, o João Ribeiro, a Beatriz 

Batista, o Tomás e o João Marques conseguem cumprir com todos os critérios, 

mostrando um grande à vontade para andar sobre os patins. Por outro lado, há um grupo 

de alunos com grandes dificuldades para andar de patins, sendo mesmo difícil para estes 

realizarem deslizes: Samira, Mariana Silva, Mariana Pulido, João Farinha, Aylin, 

Matheus, Marisa, Filipa Santos, Rafael e Vasco. Deste modo, durante esta UE, o grupo I 

terá como objetivo o trabalho de todos os elementos pertencentes a este nível: deslize à 

frente, carrinho, quatro e travagem em T. O trabalho será desenvolvido através de um 

circuito que irá ser montado, onde os alunos realizarão estes elementos. Por outro lado, 

os alunos do grupo PI têm como grande objetivo incrementar o tempo de prática nesta 

matéria, para que desenvolvam o comportamento mais básico desta matéria que passa 

por conseguir realizar o deslize à frente. Neste aspeto será fundamental trabalhar os 

aspetos como a posição em cima dos patins, bem como o movimento das pernas/pés 

para potenciar o deslize. 

 

Aptidão Física 

No que concerne à aptidão física, esta UE é caraterizada pelo desenvolvimento 

da aptidão muscular. Durante as aulas desenvolvidas no Pavilhão, os alunos irão realizar 

exercícios de força muscular superior e média, através de um estilo de ensino por 

Comando. Ou seja, o trabalho desenvolvido será realizado através de séries de 

abdominais ou extensões de braços. E ao contrário do que tenho desenvolvido até ao 

momento, nesta UE a condição física será realizada no início da aula pois das vezes que 

foi planeada para a parte final, raramente era realizada, devido a constrangimentos de 

ordem temporal, nomeadamente na gestão do tempo de aula. A aptidão aeróbia terá um 

caráter menos importante durante esta UE. Esta aptidão será apenas desenvolvida no 

início das aulas através dos jogos lúdicos “da corrente” e “da apanhada”. 
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Conhecimentos 

Durante esta UE, os conhecimentos que serão alvo do foco de lecionação estão 

relacionados com conteúdos teóricos relativamente a regras de jogo. Durante os dois 

períodos anteriores, deparei-me que os alunos revelavam não terem conhecimento das 

regras de algumas matérias que são lecionados, o que acaba por influenciar 

negativamente o seu desempenho ao nível das Atividades Físicas e Desportivas. 

Estes conteúdos serão abordados durante momentos de instrução, principalmente 

nos finais. Para suportar a informação que está a ser transmitida pretendo iniciar uma 

ligação entre as fichas de tarefa dadas aos alunos que não fazem aula prática e estes 

momentos instrução. Deste modo, estes conhecimentos não são apenas desenvolvidos 

pelos alunos que não fazem aula prática, pois promove-se a participação dos restantes, 

como, simultaneamente, poderei aproveitar para corrigir as respostas dadas nas fichas. 

Algo que será fundamental durante estes momentos passa pelo uso do questionamento 

dirigido, que não foi ainda realizado de uma forma assertiva até ao momento. 

Em adição, no início desta UE, os alunos irão realizar uma ficha de trabalho. 

Esta ficha de trabalho irá ter como objetivo testar o nível de conhecimento dos alunos 

relativamente às regras de jogo dos quatro Jogos Desportivos Coletivos lecionados: 

Andebol, Futebol, Basquetebol e Voleibol. Deste modo, será mais uma mais-valia para 

avaliar formativamente os alunos nesta área, em paralelo com as AFD.  
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Estratégias 

Processo Ensino-Aprendizagem 

Estilos de Ensino 

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

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

durante as partes iniciais das aulas, quando for realizada condição física. Tal como disse 

no balanço da Etapa anterior, este estilo permite-me controlar melhor a prática dos 

alunos no que toca à aptidão física. 

Por outro lado, as partes principais das aulas continuarão a ser caraterizadas por 

várias estações, onde os exercícios terão um caráter mais de Tarefa, pois serão 

utilizados vários exercícios critério, estando eu mais disponível para acompanhar 

individualmente as tarefas. Particularmente, na estação de Atletismo, mais 

concretamente nas Estafetas, os alunos irão registar os tempos alcançados em cada 

corrida. Esta estratégia pretende que, para além de incrementar o nível competitivo e de 

desafio no seio de cada grupo, pretende ainda que os alunos possam ter uma prova 

concreta do seu trabalho desenvolvido ao longo das aulas, permitindo que estes tenham 

a noção em relação ao seu desenvolvimento.  

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

que prevalecerá, através da liderança de alongamentos estáticos que possam ser 

realizados.  

 

Feedback 

O primeiro objetivo que foi traçado para esta UE relativamente ao feedback 

passa pelo ciclo do mesmo. Durante a UE anterior foi um aspeto que foi mencionado 

em várias autoscopias e conferências pós-aula e que devia ser cuidado, no sentido de o 

incrementar ao longo das aulas. Quero com isto dizer 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. Para tal, torna-se 

importante a minha presença (ou observação) após a instrução dada aos alunos. 

Outro objetivo que pretendo melhorar está relacionado com o 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 
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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. 

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. A meu ver teve um 

impacto maior na UE anterior, no entanto, é necessário continuar a aumentar. O elogio 

dos alunos menos aptos durante momentos de instrução final também é uma meta que 

pretendo atingir com maior assertividade. 

 

Formação de Grupos 

Os grupos que se seguem tiveram como base de sustentação os níveis 

prognosticados nas várias matérias após a avaliação inicial da 1ª Etapa e através de 

observações e alterações realizadas durante as duas últimas etapas, formando assim 

grupos homogéneos.  

Deste modo, e tendo em conta aquilo que foi referido no Balanço da Etapa 

anterior, nas aulas onde foram lecionados Jogos Desportivos Coletivos, os rapazes 

sentiram-se desmotivados para a prática pelo facto de jogarem com raparigas, visto que 

há uma diferença algo acentuada relativamente ao nível de desempenho. Deste modo, 

irei enveredar por este tipo de grupos para tornar as tarefas desafiantes para os alunos, 

nomeadamente para as matérias de Basquetebol e Voleibol, pois desta forma também se 

torna mais fácil poder aplicar diferentes variantes de dificuldade ou de facilidade nos 

exercícios. Esta estratégia surtiu um efeito bastante positivo na UE anterior e, como tal, 

irei novamente utilizá-la. 
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Grupo 1 (1+1) Grupo 2 (2x2) Grupo 3 (3x3) 

Aylin Salimova 

Beatriz Batista 

Chase Almeida 

Filipa Santos 

Filipa Mendes 

Mariana Machado 

Matilde Silva 

Marisa Alvarenga 

Melissa Pinto 

Vasco Varela 

Carolina Soares + 

Mariana Pulido 

vs 

Samira Pereira + 

Margarida Saltão 

 

Beatriz Ferreira + 

Mariana Silva  

vs 

Tomás Mendes 

João Ribeiro 

 

Matheus Oliveira 

Rafael Correia 

André Liberato 

Henrique Oliveira 

José Vilar  

vs 

João Farinha 

João Marques 

Mara Carvalho 

 

Manuel Verónica 

Denys Bondar  

Lourenço Aguiar  

 

 

Alunos que não realizam parte prática 

Durante esta sétima UE irei continuar a utilizar algumas estratégias que já foram 

colocadas em prática na nas Etapas e UE anteriores. Nessa medida, portanto, criarei 

fichas de trabalho (Ver abaixo) 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 

Aulas 74,75,76,77,78,79 

1 2 3 
Aylin Salimova 

Beatriz Batista 

Chase Almeida 

Filipa Santos 

Filipa Mendes 

Mariana Machado 

Matilde Silva 

Marisa Alvarenga 

Melissa Pinto 

Vasco Varela  

Carolina Soares 

Beatriz Ferreira 

João Ribeiro  

Mariana Pulido 

Margarida Saltão 

Matheus Oliveira 

Rafael Correia 

Samira Pereira 

Tomás Mendes  

André Liberato 

Denys Bondar 

Henrique Oliveira 

José Vilar  

João Farinha 

João Marques 

Lourenço Aguiar 

Mara Carvalho 

Manuel Verónica 

Mariana Silva 

Aulas 80,81,82 

1 2 3 
Aylin Salimova 

Beatriz Batista 

Chase Almeida 

Filipa Santos 

Filipa Mendes 

Mariana Machado 

Matilde Silva 

Marisa Alvarenga 

Melissa Pinto 

Vasco Varela  

Carolina Soares 

Beatriz Ferreira 

João Ribeiro  

Mariana Pulido 

Margarida Saltão 

Matheus Oliveira 

Rafael Correia 

Samira Pereira 

Tomás Mendes  

André Liberato 

Denys Bondar 

Henrique Oliveira 

José Vilar  

João Farinha 

João Marques 

Lourenço Aguiar 

Mara Carvalho 

Manuel Verónica 

Mariana Silva 
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uma maneira distinta e também para que estejam integrados na aula. Tal como já foi 

mencionado acima, estas fichas serão depois corrigidas e ajudarão ao questionamento 

dirigido durante a instrução final da aula. Adicionalmente, estes ficarão responsáveis 

pela montagem e desmontagem do material utilizado ou pela entrega de coletes aos 

colegas. Na aula de estafetas, serão ainda responsáveis pelo registo dos tempos 

alcançados pelos colegas. 
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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 UE. 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. 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. Adicionalmente, na UE anterior também realizei 

demasiados momentos de instrução para explicar as tarefas que os alunos iriam realizar. 

Será portanto importante ter o cuidado para que tal não se torne a repetir, realizando 

momentos de instrução mais curtos e objetivos. 

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 no Pavilhão 1. Este foi um aspeto no qual claudiquei na 

última U, pelo que pretendo ser mais assertivo neste momento. Em adição, pretendo 

ainda mencionar de que forma é feita a rotação pelas estações.  

A circulação no espaço de aula deve ser ativa permitindo-me um 

acompanhamento efetivo e mais próximo de todas as tarefas que estão a ser realizadas 

durante a aula, demonstrando uma postura ativa por parte do professor. Esta circulação 

terá de ter o cuidado de ser realizada sempre à volta do espaço, de modo a não me 

encontrar de costas para parte dos alunos. Sendo que esta UE se vai desenrolar também 

no Exterior 2, espaço caracterizado por ser amplo, terei de ter atenção acrescida. 

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. Durante a primeira UE desta etapa já 

houve um investimento nesse sentido, e é nesse caminho que pretendo continuar. A meu 

ver, e apesar de o tempo de prática ser importante nas aprendizagens dos alunos, penso 
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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.  

 

Dimensão Organização 

Relativamente ao local de reunião dos alunos no início da aula, este terá de ser 

criteriosamente escolhido. Na primeira aula, e para que os alunos possam visualizar a 

demonstração das estações de Patinagem e Basquetebol, os alunos irão estar sentados no 

local da estação de Voleibol. Para as restantes aulas, tanto em instruções iniciais como 

finais, os alunos irão sentar-se na área do campo de Andebol, à imagem do que vem 

sucedendo nas aulas anteriores que se desenrolaram no Pavilhão. Também no Exterior 

1, o local de reunião será sempre a área de Andebol, visto que essas aulas apenas será 

feita a demonstração das Estafetas, aquando os alunos já tiverem iniciado a prática.  

Em termos de organização, há um outro aspeto que não correu da melhor 

maneira na Etapa anterior, e também numa aula da UE anterior, e que diz respeito à 

gestão do tempo de aula. Em algumas aulas tenho terminado as mesmas após o tempo 

que está estipulado, evidenciando pouco controlo do tempo da aula. Na minha ótica este 

descontrolo decorre da parte principal da aula, onde procuro aumentar ao máximo o 

tempo de prática dos alunos. No entanto, tal aspeto está a prejudicar as partes finais das 

aulas, tendo de ter maior cuidado em relação a esta gestão. 

A arrumação do material é um aspeto que volta a ter algum relevo. Durante 

estas, a quantidade de material utilizado será maior e, como tal, deve haver a 

preocupação de que este seja todo arrumado no final da aula, incumbindo alguma 

responsabilidade aos alunos. Deste modo, irei proceder à aplicação de uma estratégia 

utilizada anteriormente. Ou seja, na primeira semana no Pavilhão, os alunos do número 

1 até ao número 15 ficarão responsáveis por arrumar todo o material, ao passo que na 

segunda semana serão os alunos do 16 ao 30. Nas aulas no Exterior esta estratégia já 

não se vai aplicar pois a quantidade de material utilizado é menor. 

Sendo as aulas no espaço Exterior, terei de igual modo ter em atenção a rotina de 

ir beber água. Para que não se promova a desorganização no espaço de aula, os alunos 

que estarão na estação de Atletismo (Estafetas) é que poderão ir beber água pois é uma 

estação que implica exercícios mais curtos mas, simultaneamente, mais intensos. 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

Em adição, e tal como já foi referido anteriormente, na estação de Atletismo, os 

alunos terão ao seu dispor fichas de registo onde irá ser registado o tempo alcançado nas 

corridas realizadas. 

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 UE, 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 tava a suceder e aquilo 

que realmente se pretendia deles.  

Durante a UE anterior não se verificaram comportamentos de desvio de maior, 

não tendo sido utilizado nenhuma estratégia específica daquelas mencionadas acima, o 

que, de certa maneira, posso considerar um ponto positivo. 

 

Dimensão Clima Relacional 

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

esta se revelou num ambiente positivo e de respeito. Algumas dificuldades apresentadas 

durante a Etapa anterior foram sendo combatidas no final da mesma e, como tal, julgo 

que foram consolidadas durante a última UE. O meu objetivo para esta UE passa por 

manter este harmonioso no funcionamento da aula. 

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

objetivo manter a diferenciação pedagógica que vem sendo feita ultimamente. Para que 

as tarefas de aula sejam desafiantes, de acordo com o nível dos alunos, irei utilizar 

exercícios distintos consoante o grupo de nível, nomeadamente no Basquetebol, 

procurando tornar os jogos competitivos. Também no Voleibol, as situações de jogo 

criadas serão de acordo com o nível de jogo dos alunos. Esta diferenciação também irá 
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permitir um clima positivo nos alunos. Na matéria de Patinagem também serão 

colocados objetivos distintos consoante o nível apresentado pelos alunos. No que toca 

ainda a exercícios, a utilização de jogos lúdicos na parte inicial da aula promoverão 

também um bom ambiente, pois são tarefas aprazíveis para os alunos. 
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Avaliação 

Relativamente à avaliação formativa, 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. Estas grelhas de registo terão informação relativamente aos 

critérios de êxito a realizar em cada matéria. Adicionalmente, também as fichas de 

autoscopia têm em si contemplado um espaço no qual poderei anotar observações 

formativas dos alunos durante essa aula. Essas informações serão depois utilizadas para 

o balanço das aprendizagens dos alunos. 

Para esta UE irei proceder a uma estratégia que passa por criar prioridades de 

observação. Com a observação que vai sendo feita, pretendo guiar a observação das 

aulas seguintes. Deste modo, antes de cada aula, terei de ter em atenção que 

informações já foram sendo retiradas, no sentido de poder criar prioridades de 

observação, para que me possa focar apenas em determinados alunos dos quais ainda 

não tenho informações. 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

Planos das Sessões 

Espaço: Pavilhão 1 Material: Bolas, coletes, sinalizadores, cones, postes de Corfebol, patins Aulas 

 

Exercício/Descrição  Organização 
Critérios de êxito/ 

Palavras-chave 

Observações/ 

Estratégias 

74 e 75 76 

Tempo 

Parcial 

Tempo 

Total 

Tempo 

Parcial 

Tempo 

Total 

P
a
rt

e 
In

ic
ia

l 

 

Realização de uma ficha de trabalho sobre 

regras dos Jogos Desportivos Coletivos 

(Andebol, Futebol, Basquetebol e 

Voleibol) 

Realização da ficha na 

sala teórica. 

 

Realizado apenas na 

aula de 90’ minutos. 
15’ 15’ 

2’ 2’ 
Instrução Inicial 

 Falar sobre organização da aula 

(instruir as estações acompanhada 

de demonstração) 

 Referir os grupos de trabalho para 

as próximas duas semanas 

  

Demonstração da 

estação de Patinagem 

 Mara 

7’ 21’ 
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Mobilização Articular 

 Pulsos e tornozelos 

 Quadricípite 

 Joelho ao peito 

 Vai um lado, vai a outro 

 Afasta pernas 

 Dois ao mesmo tempo  

Alongamentos dinâmicos 

 Rodar braços (à frente e atrás) 

 Skipping (joelhos acima) 

 Calcanhares atrás 

 

Condição Física 

2x20 Abdominais 

2x10 Extensões de braços 

 

 

Condição Física 

realizada apenas na 

aula de 45 minutos 

3’ 24’ 

8’ 10’ 

 Jogo das duas correntes 

Realizado apenas no 

espaço do campo de 

Basquetebol (linhas 

laranja) 

 

 5’ 29’ 
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Estação 1 – Basquetebol 

Grupo 1 e 2 

Situação de jogo a meio campo, 5x5. O 

objetivo é realizarem 5 passes entre os 

companheiros de equipa, sem haver 

interceção da equipa adversária. Ao fim 

dos 5 passes podem lançar ao cesto. 

 

Grupo 3 

Situação de vagas de 3x3 ou 4x3 para m 

cesto. Quando a equipa que estava a atacar 

lança ao cesto e termina a jogada, a equipa 

que estava a defender ataca para o cesto 

do lado contrário, onde se encontra uma 

equipa para defender, e assim 

sucessivamente. 

 

PI e I 

 

Recebe, controla a bola e progride 

em drible em direção ao cesto 

adversário 

Passa a bola ao companheiro 

desmarcado em melhor posição 

Desmarca-se na passada ou 

parado de curta distância para 

receber a bola 

Lança quando tem oportunidade 

Assume atitude defensiva quando 

em fase de defesa 

 

PE 

Passa se tem companheiro em 

posição mais ofensiva e 

desmarca-se de seguida 

Desmarca-se cortando para o 

cesto ou oferecendo linhas de 1º 

passe 

Defende individualmente 

 
12’+12’

+12’ 
65’ 10’+10’ 30’ 
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Estação 2 – Voleibol 

Grupo 1 realiza situações de cooperação: 

1+1 ou 2+2 

Grupo 2 realiza situações de competição: 

2x2 

Grupo 3 realiza situações de competição: 

2x2 ou 3x3 

 

PI e I 

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 

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 

Recebe o serviço, envia a um 

companheiro de modo a este dar 

continuidade ás acções ofensivas 

 

Estação 3 – Patinagem 

Num circuito demarcado: 

Deslize; 

Carrinho; 

Travagem em T; 

Quatro. 
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P
a
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e 
F
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a
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Reunião no local indicado 

Arrumação do material 
 

 

Nesta semana são 

responsáveis os 

alunos do 1 ao 15. 

2’ 67’ 2’ 32’ 

Alongamentos estáticos 

Instrução Final 

 Fazer um balanço da aula (reforçar 

aspetos positivos de alunos com 

maiores dificuldades) 

 Reforçar os aspetos críticos do jogo 

de Basquetebol (Passe e 

desmarcação, sempre que possível 

na direção do cesto; lançamento 

apenas quando possível) 

 

 

Alongamentos 

estáticos só serão 

realizados na aula de 

90’. 

3’ 70’ 3’ 35’ 
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Espaço: Pavilhão 1 Material: Bolas, coletes, sinalizadores, cones, postes de Corfebol, patins Aulas 

 

Exercício/Descrição  Organização 
Critérios de êxito/ 

Palavras-chave 

Observações/ 

Estratégias 

77 e 78 79 

Tempo 

Parcial 

Tempo 

Total 

Tempo 

Parcial 

Tempo 

Total 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

 

Instrução Inicial 

 Falar sobre organização da aula 

(instruir sobre algum erro comum 

evidenciado nas aulas anteriores) 

 Referir que o final da aula será 

marcado por uma situação de 

Voleibol massivo 

  

 2’ 2’ 2’ 2’ 

Mobilização Articular 

 Pulsos e tornozelos 

 Quadricípite 

 Joelho ao peito 

 Vai um lado, vai a outro 

 Afasta pernas 

 Dois ao mesmo tempo  

Alongamentos dinâmicos 

 Rodar braços (à frente e atrás) 

 Skipping 

 Calcanhares atrás 

 

Condição Física 

2x20 Abdominais 

2x10 Extensões de braços 

  

 8’ 10’ 8’ 10’ 
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Jogo da apanhada - Dois alunos 

encontram-se a apanhar. Os alunos que 

estão a fugir têm uma bola na mão, e 

quando são apanhados, têm de largar a 

bola e ficar no lugar. Para serem salvos, os 

outros colegas têm de efetuar um passe. 

 

 

Jogo da apanhada é 

realizado apenas na 

aula de 90 minutos. 

5’ 15’ 

P
a
rt

e 
P

ri
n

ci
p

a
l 

 

Estação 1 – Basquetebol 

Grupo 1 e 2 

Situação de jogo a meio campo, 5x5. O 

objetivo é realizarem 5 passes entre os 

companheiros de equipa, sem haver 

interceção da equipa adversária. Ao fim 

dos 5 passes podem lançar ao cesto. 

 

Grupo 3 

Situação de vagas de 3x3 ou 4x3 para m 

cesto. Quando a equipa que estava a atacar 

lança ao cesto e termina a jogada, a equipa 

que estava a defender ataca para o cesto 

do lado contrário, onde se encontra uma 

equipa para defender, e assim 

sucessivamente. 

 

PI e I 

 

Recebe, controla a bola e progride 

em drible em direção ao cesto 

adversário 

Passa a bola ao companheiro 

desmarcado em melhor posição 

Desmarca-se na passada ou 

parado de curta distância para 

receber a bola 

Lança quando tem oportunidade 

Assume atitude defensiva quando 

em fase de defesa 

 

PE 

Passa se tem companheiro em 

posição mais ofensiva e 

desmarca-se de seguida 

Desmarca-se cortando para o 

cesto ou oferecendo linhas de 1º 

passe 

Defende individualmente 

 
10’+10’

+10’ 
45’ 10’+10’ 30’ 
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Estação 2 – Voleibol 

Grupo 1 realiza situações de cooperação: 

1+1 ou 2+2 

Grupo 2 realiza situações de competição: 

2x2 

Grupo 3 realiza situações de competição: 

2x2 ou 3x3 

 

PI e I 

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 

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 

Recebe o serviço, envia a um 

companheiro de modo a este dar 

continuidade ás acções ofensivas 

 

Estação 3 – Patinagem 

Num circuito demarcado: 

Deslize; 

Carrinho; 

Travagem em T; 

Quatro. 
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Voleibol 

Situações de jogo de acordo com o nível 

de jogo apresentado por cada grupo 

Grupo 1 – 1+1 ou 2+2 

Grupo 2 – 2x2 

Grupo 3 – 3x3 

Organização Massiva  

Situação de Voleibol 

massivo apenas na 

aula de 90 minutos. 

20’ 65’   

P
a
rt

e 
F

in
a
l 

 

Reunião no local indicado 

Arrumação do material 
 

 

Nesta semana são 

responsáveis os 

alunos do 16 ao 31. 

2’ 66’ 2’ 32’ 

Alongamentos estáticos 

Instrução Final 

 Fazer um balanço da aula (reforçar 

aspetos positivos de alunos com 

maiores dificuldades) 

 Reforçar os aspetos críticos do 

Voleibol 

(posicionamento/enquadramento 

em campo) 

 

 

Alongamentos 

estáticos só serão 

realizados na aula de 

90’. 

5’ 71’ 3’ 35’ 
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Espaço: Exterior 1 Material: Bolas, coletes, sinalizadores, cones, testemunhos Aulas 

 

Exercício/Descrição  Organização 
Critérios de êxito/ 

Palavras-chave 

Observações/ 

Estratégias 

80 e 81 82 

Tempo 

Parcial 

Tempo 

Total 

Tempo 

Parcial 

Tempo 

Total 

P
a
rt

e 
In

ic
ia

l 

 

Instrução Inicial 

 Falar sobre organização da aula 

(instruir as estações acompanhada 

de demonstração) 

  

 8’ 8’ 2’ 2’ 

Mobilização Articular 

 Pulsos e tornozelos 

 Quadricípite 

 Joelho ao peito 

 Vai um lado, vai a outro 

 Afasta pernas 

 Dois ao mesmo tempo  

  

 3’ 11’ 

3’ 5’ Alongamentos dinâmicos + Jogo dos 

grupos + Jogos lúdicos 

Os alunos realizam alongamentos 

dinâmicos, de seguida eu indico o número 

e os alunos formarão grupos. 

Posteriormente, com esses grupos, 

realizam jogos lúdicos (toca no joelho do 

colega, jogo da serpente) 

Os alunos correm 

livremente pelo meio 

campo do campo de 

Andebol. 

 

O último número a 

ser dito será 5, de 

modo a fazer a 

transição para o 

exercício seguinte. 

Apenas realizado na 

aula de 90 minutos. 

8’ 19’ 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

Exercício critério para as estafetas 

Alunos parados, separados entre si pela 

distância correta para a transmissão (um 

braço). Os alunos vão passando o 

testemunho ao colega da frente até chegar 

ao primeiro. Quando chegar ao primeiro 

este vai para o final da fila, e assim 

sucessivamente. 

 

Progressão: o mesmo exercício, com os 

atletas a correr em ritmo lento, mantendo 

a distância. 

 

Passa o testemunho com a mão 

esquerda, recebe com a mão 

direita. 

Grupos de 5. 

Apenas realizado na 

aula de 90 minutos. 

10’ 29’   
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P
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Estação 1 – Basquetebol 

Grupo 1 e 2 

Situação de 3x3 ou 2x2 a meio campo. 

 

Grupo 3 

Situação de 3x3 a campo inteiro  

 

PI e I 

 

Recebe, controla a bola e progride 

em drible em direção ao cesto 

adversário 

Passa a bola ao companheiro 

desmarcado em melhor posição 

Desmarca-se na passada ou 

parado de curta distância para 

receber a bola 

Lança quando tem oportunidade 

Assume atitude defensiva quando 

em fase de defesa 

 

PE 

Passa se tem companheiro em 

posição mais ofensiva e 

desmarca-se de seguida 

Desmarca-se cortando para o 

cesto ou oferecendo linhas de 1º 

passe 

Defende individualmente 

 

Grupo 3 

Os alunos que se 

encontram de fora, 

realizam 30 saltos à 

corda (10 a pes 

juntos, 10 pé direito e 

10 pé esquerdo) e 

uma volta ao campo 

antes de trocarem por 

outro jogador da 

equipa. 

Ordem para trocar de 

jogador: alfabética 

12’+12’

+12’ 
65’ 8’+8’+8’ 29’ 
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Estação 2 – Futebol 

Situação de GR+4x4+GR. 
 

Futebol 

PI e I 

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 

 

PE 

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 

 

Estação 3 – Atletismo (Estafetas) e 

Voleibol 

Estafetas – Duas corridas à volta do 

campo 

Voleibol 

Situações de jogo de acordo com o nível 

de jogo apresentado por cada grupo 

Grupo 1 – 1+1 ou 2+2 

Grupo 2 – 2x2 

Grupo 3 – 3x3 

Alunos realizam duas 

corridas de estafetas 

(entre as duas equipas) e 

de seguida deslocam-se 

para o campo de Voleibol. 

  



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

P
a
rt

e 
F

in
a
l 

 

Reunião no local indicado 

Arrumação do material 
 

 
Quem acaba nas 

estações fica 

responsável pela 

arrumação do 

material. 

2’ 64’ 2’ 32’ 

Alongamentos estáticos 

Instrução Final 

 Fazer um balanço da aula (reforçar 

aspetos positivos de alunos com 

maiores dificuldades) 

 Reforçar os aspetos críticos das 

Estafetas (forma de transmissão, 

zona de aceleração) 

 

 

Alongamentos 

estáticos só serão 

realizados na aula de 

90’. 

5’ 69’ 3’ 35’ 
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Aulas 74 e 75 

Rotação Hora 
Grupos 

Estação 1 Estação 2 Estação 3 

1ª Rotação 9h09m 2 3 1 

2ª Rotação 9h21m 1 2 3 

3ª Rotação 9h33m 3 1 2 

 

Aulas 76 

Rotação Hora 
Grupos 

Estação 1 Estação 2 Estação 3 

1ª Rotação 13h05m 1 2 3 

2ª Rotação 13h15m 3 1 2 

 

Aulas 77 e 78 

Rotação Hora 
Grupos 

Estação 1 Estação 2 Estação 3 

1ª Rotação 8h55m 2 3 1 

2ª Rotação 9h05m 1 2 3 

3ª Rotação 9h15m 3 1 2 

 

Aulas 79 

Rotação Hora 
Grupos 

Estação 1 Estação 2 Estação 3 

1ª Rotação 13h05m 2 3 1 

2ª Rotação 13h15m 1 2 3 

 

Aulas 80 e 81 

Rotação Hora 
Grupos 

Estação 1 Estação 2 Estação 3 

1ª Rotação 9h09m 1 2 3 

2ª Rotação 9h21m 3 1 2 

3ª Rotação 9h33m 2 3 1 

 

Aulas 82 

Rotação Hora 
Grupos 

Estação 1 Estação 2 Estação 3 

1ª Rotação 13h00m 1 2 3 

2ª Rotação 13h08m 3 1 2 

3ª Rotação 13h16m 2 3 1 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

 

 

Ilustração 1 - Croqui das aulas 74 a 79 
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Ilustração 2 - Croqui das aulas 80,81,82 
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Fichas de observação de Futebol 

Futebol 

Grupo 

de 

Nível 

Nome 

Recebe, 

controla e 

conduz a 

bola na 

direção da 

baliza 

adversária 

Desmarca-

se para 

receber a 

bola 

Passa a bola 

ao 

companheiro 

desmarcado 

em melhor 

posição 

Remata 

quando tem 

oportunidade 

Assume 

atitude 

defensiva 

quando 

em fase 

de defesa 

Recebe a 

bola, 

controlando-

a, simula ou 

finta para se 

libertar a 

marcação 

Desmarca-

se na 

direção da 

baliza ou 

em apoio 

Aclara 

Marca 

o 

atacante 

direto 

PI 

Aylin Salimova         

Beatriz Ferreira         

Beatriz Batista         

Carolina Soares         

Chase Almeida         

Filipa Santos         

Filipa Mendes         

Margarida Saltão         

Mariana Machado         

Marisa Alvarenga         

Melissa Pinto         

Samira Pereira         

Vasco Varela         

I 

David Salgado         

José Vilar         

João Ribeiro         

Mariana Pulido         

Mariana Silva         

Matilde Silva         

Matheus Oliveira         

Rafael Correia         

PE 

André Liberato         

Henrique Oliveira         

Denys Bondar         

João Marques         

João Farinha         

Manuel Verónica         

Mara Carvalho         

Lourenço Aguiar         

Tomás Mendes         
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Fichas de observação de Basquetebol 

Basquetebol 

Grupo 

de 

Nível 

Nome 

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. 

Assume 

atitude 

defensiva 

quando 

estou a 

defender 

Lança 

quando tem 

oportunidade 

Desmarca-

se 

cortando 

para o 

cesto ou 

oferecendo 

linhas de 

1º passe 

Aclara 

Defende 

individualmente 

PI 

Beatriz Ferreira        

Chase Almeida        

Filipa Santos        

Mariana Machado        

Marisa Alvarenga        

Melissa Pinto        

I 

Aylin Salimova        

Beatriz Batista        

Carolina Soares        

Filipa Mendes        

João Ribeiro        

José Vilar        

Manuel Verónica        

Mara Carvalho        

Margarida Saltão        

Mariana Pulido        

Matilde Silva        

Mariana Silva        

Rafael Correia        

Matheus Oliveira        

Samira Pereira        

Vasco Varela        

PE 

André Liberato        

Denys Bondar        

Henrique Oliveira        

João Marques        

Tomás Mendes        

Lourenço Aguiar        

João Farinha        
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Fichas de observação de Voleibol 

Voleibol 

Grupo 

de 

Nível 

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 

Recebe o serviço, envia a um 

companheiro de modo a este 

dar continuidade às ações 

ofensivas 

PI 

Beatriz Ferreira     

Chase Almeida     

Filipa Santos     

Filipa Mendes     

Mariana Machado     

Marisa Alvarenga     

Melissa Pinto     

Vasco Varela     

I 

Aylin Salimova     

Beatriz Batista     

João Ribeiro     

João Marques     

José Vilar     

Margarida Saltão     

Matheus Oliveira     

Matilde Silva     

Rafael Correia     

Samira Pereira     

Tomás Mendes     

PE 

André Liberato     

Carolina Soares     

Denys Bondar     

Henrique Oliveira     

João Farinha     

Lourenço Aguiar     

Manuel Verónica     

Mara Carvalho     

Mariana Pulido     

Mariana Silva     
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Grelha de avaliação formativa de Futebol  

Futebol 

Nível 

Atual Nº Nome 

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 

Recebe a 

bola, 

controlando-

a, simula ou 

finta para se 

libertar a 

marcação 

Desmarca-

se na 

direção da 

baliza ou 

em apoio 

Aclara 

Marca 

o 

atacante 

direto 

1 André Liberato         PE 

2 Aylin Salimova         PI 

3 Beatriz Ferreira         PI 

4 Beatriz Batista         PI 

5 Carolina Soares         PI 

6 Chase Almeida         PI 

8 Denys Bondar         PE 

9 Filipa Santos         PI 

10 Filipa Mendes         PI 

11 Henrique Oliveira         I 

12 João Ribeiro         I 

13 João Marques         PE 

14 José Vilar         I 

15 Lourenço Aguiar         PE 

16 Manuel Verónica         PE 

17 Mara Carvalho         PE 

18 Margarida Saltão         I 

19 Mariana Pulido         PI 

20 Mariana Machado         PI 

21 Mariana Silva         I 

22 Marisa Alvarenga         PI 

23 Matheus Oliveira         PI 

24 Matilde Silva         PI 

25 Melissa Pinto         PI 

27 Rafael Correia         I 

28 Samira Pereira         I 

29 Tomás Mendes         I 

30 Vasco Varela         I 

31 João Farinha         PE 

 

 Faz 

 Não faz 

 Faz quase todos os critérios 
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Grelha de avaliação formativa de Basquetebol 

Basquetebol 

Nº Nome 

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. 

Assume 

atitude 

defensiva 

quando 

estou a 

defender 

Lança 

quando tem 

oportunidade 

Desmarca-

se 

cortando 

para o 

cesto ou 

oferecendo 

linhas de 

1º passe 

Aclara 

Defende 

individualmente 

1 André Liberato        

2 Aylin Salimova        

3 Beatriz Ferreira        

4 Beatriz Batista        

5 Carolina Soares        

6 Chase Almeida        

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        

27 Rafael Correia        

28 Samira Pereira        

29 Tomás Mendes        

30 Vasco Varela        

31 João Farinha        

 

 Faz 

 Não faz 

 Faz quase todos os critérios 
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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 

Recebe o serviço, envia a 

um companheiro de modo a 

este dar continuidade às 

ações ofensivas 

1 André Liberato     

2 Aylin Salimova     

3 Beatriz Ferreira     

4 Beatriz Batista     

5 Carolina Soares     

6 Chase Almeida     

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     

27 Rafael Correia     

28 Samira Pereira     

29 Tomás Mendes     

30 Vasco Varela     

31 João Farinha     

 

 Faz 

 Não faz 

 Faz quase todos os critérios 
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Grelha de avaliação formativa de Atletismo 

Atletismo 

Nº Nome 

Salto em 

altura 

utilizando a 

técnica do 

salto de 

tesoura 

 

 

Salto em 

comprimento com 

impulsão na tábua 

de chamada: 

Corrida sem 

redução 

significativa da 

velocidade e 

receção a pés 

juntos 

Velocidade (40 mts): 

acelera até à 

velocidade máxima; 

sem desaceleração 

Estafetas: 

Recebe com 

controlo 

visual e em 

movimento 

Barreiras: 

Transpõe 

pequenos 

obstáculos 

mantendo a 

estrutura 

rítmica da 

corrida 

1 André Liberato      

2 Aylin Salimova      

3 Beatriz Ferreira      

4 Beatriz Batista      

5 Carolina Soares      

6 Chase Almeida      

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      

27 Rafael Correia      

28 Samira Pereira      

29 Tomás Mendes      

30 Vasco Varela      

31  João Farinha      

 

 Faz 

 Não faz 

 Faz quase todos os critérios 
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Grelha de avaliação formativa de Patinagem 

Patinagem 
Nº Nome Deslize em frente Travagem em T 

1 André Liberato   

2 Aylin Salimova   

3 Beatriz Ferreira   

4 Beatriz Batista   

5 Carolina Soares   

6 Chase Almeida   

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   

27 Rafael Correia   

28 Samira Pereira   

29 Tomás Mendes   

30 Vasco Varela   

31 João Farinha   

 

 Faz 

 Não faz 

 Faz quase todos os critérios 
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Ficha de Tarefa 

Nome:_____________________________________________________ 

Nº:______  Ano/Turma:_________ 

1. Observa atentamente a figura abaixo e responde às questões. Sendo que a equipa 

vermelha está a atacar e a equipa azul está a defender: 

 

 

a. O que deve fazer o jogador 1 (círculo)? Porquê? 

 

 

 

 

b. O jogador 1 (triângulo) está bem posicionado? Justifica a tua resposta. 

 

 

 

 

c. Se 2 (círculo) receber a bola o que deve fazer? E porque razão? 
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d. O que deve fazer o jogador 2 (triângulo)? 

 

 

 

 

e. No caso do jogador 1 (triângulo) recuperar a bola, qual a melhor opção a 

tomar? Justifica a tua resposta. 

 

 

 

 

2. Olha agora para os teus colegas que estão a jogar Voleibol. Refere quais são os 

erros que eles estão a cometer, dizendo também quem é que os está a realizar. 

 


