
5º Unidade de Ensino 21.01 a 15.02 – 10 Aulas Professor Estagiário: João Santos Turma: 7º B 

Objectivos PF: Gestão rotinas organizativas; Desenvolvimento competências de instrução e questionamento; Garantir compreensão dos alunos; Prevenir e remediar comportamentos 
de indisciplina; Criar clima positivo de aula; Ajustamento das tarefas à prestação dos alunos; Dominar e utilizar os diferentes estilos de ensino; Aumentar a avaliação formativa; 
Aumentar a concentração dos alunos no momento de instrução.  

Objetivos Turma: Aprendizagem de matérias abordadas (Andebol, Basquetebol, Futebol, Voleibol, Badminton, Atletismo, Patinagem, Ginástica de solo e aparelhos), Aptidão Física – 
Fitness Gram, Conhecimentos 

Espaços Ginásio 

Aulas 46ª e 47ª – 21.01 48ª - 25.01 

Matérias Ginástica – Solo, Trave, Plinto, Barra fixa Ginástica – Solo, Trave, Plinto, Barra fixa 

Aptidão Física – De acordo com ficha informativa Aptidão Física – De acordo com ficha informativa 

Exercícios/ 
Objectivos 

PI 
Instrução inicial: 
Objetivos de aula e da semana 
Chamada 
Grupos de trabalho 
Aquecimento: 
Mobilização articular 
Exercícios específicos 

TP 
 
 
 
5´ 
 
 
10´ 

TT 
 
 
 
 
 
 
15´ 

PI 
Instrução inicial: 
Objetivos de aula e da semana 
Chamada 
Grupos de trabalho 
Aquecimento: 
Mobilização articular 
Exercícios específicos 

TP 
 
 
 
5´ 
 
 
5´ 

TT 
 
 
 
 
 
 
10´ 

PP 
Instrução: 
A)Trave 
B1)Plinto 
B2) Solo  
C)Solo 
D1)Barra fixa 
D2) Aptidão Física – Ficha informativa 
E) Solo 

 
5´ 
7´ 
 
7´ 
7´ 
 
7´ 
7´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
65´ 

PP 
Instrução: 
A)Trave 
B1)Plinto 
B2) Solo  
C)Solo 
D1)Barra fixa 
D2) Aptidão Física – Ficha informativa 
E) Solo 

 
 
4´ 
 
4´ 
4´ 
 
4´ 
4´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
30´ 

PF 
Arrumar material 
Retorno à calma 
Questionamento 

 
 
 
10´ 

 
 
 
80´ 

PF 
Arrumar material 
Retorno à calma 
Questionamento 

 
 
 
5´ 

 
 
 
35´ 

Grupos de 
Nível 

 A) B1) B2) C) D1) E)  A) B1) B2) C) D1) E) 

A e B 
(+apt
os) 

Marcha 
frente/atr
ás, 
Marcha 
na ponta 
dos pés 
(introduç

Rolamento à 
frente 
(longitudinal)
, 
Salto ao eixo, 
entre mãos 
(transversal) 

Rolamento à 
frente 
saltado; 
Introdução 
Pino braços 
com ajuda 

Balanços, 
Saída à 
retaguarda, 
Introdução 
rolamento 
à frente 

Posições de 
flexibilidade, 
Rolamento à 
frente pernas 
afastadas,  
Rolamento à 
retaguarda 

A e B 
(+apt
os) 

Marcha 
frente/atrá
s, 
Marcha na 
ponta dos 
pés 
(introdução

Rolamento à 
frente 
(longitudinal)
, 
Salto ao eixo, 
entre mãos 
(transversal) 

Rolamento à 
frente 
saltado; 
Introdução 
Pino braços 
com ajuda 

Balanços, 
Saída à 
retaguarda, 
Introdução 
rolamento à 
frente 

Posições de 
flexibilidade
, 
Rolamento 
à frente 
pernas 
afastadas,  



ão), 
Meia 
volta, 
Saída – 
salto em 
extensão 

(introdução). 
Ponte e 
avião. 
 

(NE) ), 
Meia volta, 
Saída – 
salto em 
extensão 

(introdução). 
Ponte e 
avião. 

Rolamento 
à 
retaguarda 
(NE) 

C e D 
(- 
aptos
) 

Rolamento à 
frente 
(longitudinal)
. 
Ponte e 
avião. 

Pino cabeça, 
Pino de 
braços 
(introdução) 
Rolamento à 
frente, 
Rolamento à 
frente 
saltado 

Balanços, 
Saída à 
retaguarda, 
Introdução 
rolamento 
à frente 

Posições de 
flexibilidade, 
Rolamento à 
frente pernas 
afastadas, 
Rolamento à 
retaguarda 
(NE) 
(introdução) 

C e D 
(- 
aptos
) 

Rolamento à 
frente 
(longitudinal)
. 
Ponte e 
avião. 

Pino cabeça, 
Pino de 
braços 
(introdução) 
Rolamento à 
frente, 
Rolamento à 
frente 
saltado 

Balanços, 
Saída à 
retaguarda, 
Introdução 
rolamento à 
frente 

Posições de 
flexibilidade
, 
Rolamento 
à frente 
pernas 
afastadas, 
Rolamento 
à 
retaguarda 
(NE) 
(introdução) 

Instrução/ 
Critérios 
Êxito 

A) Olhar em frente, braços em elevação lateral; manutenção equilíbrio, braços 
em elevação superior durante a rotação 
B1) Mantém posição engrupada, termina movimento na direção do ponto de 
partida, “bolinha”, queixo junto ao peito. Salto ao eixo, entre mãos. Chamada a 
dois pés, pernas esticadas, elevação da bacia, pernas entre as mãos. 
B2) Ponte, mãos por baixo dos ombros, avião, olhar dirigido para a parede, corpo 
paralelo ao solo. 
C)Pino cabeça, mãos formam triângulo com a cabeça, abdominal contraído, 
elevação das pernas, pino braços, força nos dedos (fletem ligeiramente), e nos 
braços (esticados), de resto igual ao pino cabeça, rolamento à frente, “bolinha”, 
queixo junto ao peito, à retaguarda, terminar com pernas esticadas, joelhos não 
tocam no chão, saltado, saltar antes do rolamento, recepção com mãos e 
rapidamente enrolar. 
D1) Balanços, abdominal contraído, pernas esticadas, saída à retaguarda, flexão 
das pernas no momento da receção, equilíbrio corporal. Rolamento à frente com 
pernas estendidas, para permitir a realização de balanços, realizando 
corretamente os movimentos de fecho e abertura. 
D2) Ficha informativa com base nos dados recolhidos na AI, assim como, valores 
a atingir pelos PNEF 
E) Posições de flexibilidade, rã, pernas juntas e esticadas, manter durante 20 
segundos, dois a dois, rolamento à frente pernas afastadas, terminar o rolamento 
com pernas bem afastadas e esticadas, colocando as mãos no colchão entre as 
pernas o mais próximo do tronco para conseguir elevação na parte final, o 
movimento deve ser rápido e contínuo para permitir ganhar velocidade, 
rolamento à retaguarda (NE), terminar com pernas esticadas sem tocar com 
joelhos no chão. 

A) Olhar em frente, braços em elevação lateral; manutenção equilíbrio, braços em 
elevação superior durante a rotação 
B1) Mantém posição engrupada, termina movimento na direção do ponto de 
partida, “bolinha”, queixo junto ao peito. Salto ao eixo, entre mãos. Chamada a 
dois pés, pernas esticadas, elevação da bacia, pernas entre as mãos. 
B2) Ponte, mãos por baixo dos ombros, avião, olhar dirigido para a parede, corpo 
paralelo ao solo. 
C)Pino cabeça, mãos formam triângulo com a cabeça, abdominal contraído, 
elevação das pernas, pino braços, força nos dedos (fletem ligeiramente), e nos 
braços (esticados), de resto igual ao pino cabeça, rolamento à frente, “bolinha”, 
queixo junto ao peito, à retaguarda, terminar com pernas esticadas, joelhos não 
tocam no chão, saltado, saltar antes do rolamento, receção com mãos e 
rapidamente enrolar. 
D1) Balanços, abdominal contraído, pernas esticadas, saída à retaguarda, flexão 
das pernas no momento da receção, equilíbrio corporal. Rolamento à frente com 
pernas estendidas, para permitir a realização de balanços, realizando 
corretamente os movimentos de fecho e abertura. 
D2) Ficha informativa com base nos dados recolhidos na AI, assim como, valores a 
atingir pelos PNEF 
E) Posições de flexibilidade, rã, pernas juntas e esticadas, manter durante 20 
segundos, dois a dois, rolamento à frente pernas afastadas, terminar o rolamento 
com pernas bem afastadas e esticadas, colocando as mãos no colchão entre as 
pernas o mais próximo do tronco para conseguir elevação na parte final, o 
movimento deve ser rápido e contínuo para permitir ganhar velocidade, 
rolamento à retaguarda (NE), terminar com pernas esticadas sem tocar com 
joelhos no chão. 



Estilo de 
Ensino 

Por comando no aquecimento. 
Por tarefa na parte principal e final da aula, exceto nas estações em que será 
utilizado o estilo de ensino recíproco, através da utilização de fichas informativas 
sobre critérios de êxito na situação do plinto, para todos os elementos, todos os 
grupos e todos os alunos irão passar pela situação de avaliador de um colega, 
ajudando, através da identificação do que pode melhorar. 

Por comando no aquecimento. 
Por tarefa na parte principal e final da aula, exceto nas estações em que será 
utilizado o estilo de ensino recíproco, através da utilização de fichas informativas 
sobre critérios de êxito em determinadas situações, todos os grupos e todos os 
alunos irão passar pela situação de avaliador de um colega, ajudando, através da 
identificação do que pode melhorar. 

Esquema de 
aula/ 
Organização 
por estação, 
rotação de 
A até E 

  
Espaços Exterior 2 

Aulas 49ª e 50ª – 28.01 51ª – 01.02 

Matérias Andebol 
Patinagem 
Atletismo - Estafetas 

Andebol 
Voleibol 
Atletismo - Estafetas 

(Aptidão Física – De acordo com ficha informativa) (Aptidão Física - De acordo com ficha informativa) 

Exercícios/ 
Objectivos 

PI 
Instrução Inicial: 
Objetivo aula 
Chamada 
Aquecimento: 
Corrida 
Mobilização articular 
Jogo lúdico (andebol) 

TP 
 
 
5´ 
 
 
 
15´ 

TT 
 
 
 
 
 
 
20´ 

PI 
Instrução Inicial: 
Objectivo aula 
Chamada 
Aquecimento: 
Mobilização articular 
Jogo lúdico 

TP 
 
 
5´ 
 
 
8´ 

TT 
 
 
 
 
 
13´ 



PP 
Instrução: 
Atletismo – Estafetas 
A)Andebol 
B)Patinagem 

 
 
15´ 
20´ 
20´ 

 
 
 
 
75´ 

PP 
Instrução 
Atletismo - Estafetas 
A)Andebol 
B)Voleibol 
 

 
1´ 
8´ 
4´ 
4´ 

 
 
 
 
30´ 

PF 
Retorno à calma 
Entrega de fichas de comportamento e empenho 
Arrumação material 

 
 
 
5´ 

 
 
 
80´ 

PF 
Retorno à calma 
Questionamento 
Arrumação material 

 
 
 
5´ 

 
 
 
35´ 

Grupos de 
nível 

 Atletismo -Estafetas A) B)  Atletismo - Estafetas A) B) 

A e B  
(+ aptos) 

Receber o 
testemunho parado, 
a andar, a correr. 
Realizar exercícios 
em competição por 
grupos distribuídos 
em quatro colunas. 

Enquadramento 
constante com bola 
(introdução); 
Desmarcação; 
Ultrapassar adversário 
(introdução); 
Remate em salto. 
2x2+Gr/5x5 

Posição Base; 
Patina para a frente; 
Deslizar; 
Andar; 
Travar em “T”. 

A e B  
(+ aptos) 

Receber o testemunho 
parado, a andar, a 
correr. Realizar 
exercícios em 
competição por 
grupos distribuídos em 
quatro colunas. 

Enquadramento 
constante com bola 
(introdução); 
Desmarcação; 
Ultrapassar adversário 
(introdução); 
Remate em salto. 
2x2+Gr/5x5 

Serviço por 
baixo/receção ao 
serviço; 
Passe em toque de 
dedos; 
Deslocamentos. 
2 com 2, 2x2 

C e D  
(- aptos) 

GR inicia contra-
ataque (introdução); 
Interceção de bola; 
Drible de progressão 
(introdução). 
2x1(2)+Gr/5x5 

C e D  
(- aptos) 

GR inicia contra-
ataque (introdução); 
Interceção de bola; 
Drible de progressão 
(introdução). 
2x1(2)+Gr/5x5 

Passe em toque de 
dedos; 
Deslocamentos. 
1x1 

Instrução/ 
Critérios 
Êxito 

Atletismo – Estafetas) Transmissão do testemunho de mão direita para esquerda, 
e esquerda para direita, sucessivamente. Alunos parados, a andar, e a correr. 
Com contacto visual. 
A)Enquadramento constante com bola, corpo dirigido para a bola e para a baliza 
do adversário; Desmarcação, procurar dar linha de passe; Remate em salto.  
Gr inicia o contra-ataque, recupera bola e rapidamente muda para uma atitude 
ofensiva procurando o passe; Interceção de bola, intercetar passes, fechar linhas 
de passe; Drible de progressão, sem fazer falta, procurando espaço ou colegas. 
B)Patina para frente, apoio alternado, pressão sobre o apoio e inclinação do 
tronco; Desliza para a frente, fletindo a perna livre realizando o “4”; fletindo a 
perna portadora; Travar em “T”, menor espaço de tempo, mantendo equilíbrio. 

Atletismo – Estafetas) Transmissão do testemunho de mão direita para esquerda, 
e esquerda para direita, sucessivamente. Alunos parados, a andar, e a correr. Com 
contacto visual. 
A) Enquadramento constante com bola, corpo dirigido para a bola e para a baliza 
do adversário; Desmarcação, procurar dar linha de passe; Remate em salto.  
Gr inicia o contra-ataque, recupera bola e rapidamente muda para uma atitude 
ofensiva procurando o passe; Interceção de bola, interceptar passes, fechar linhas 
de passe; Drible de progressão, sem fazer falta, procurando espaço ou colegas. 
B)Serviço por baixo, palma da mão, braço estendido, o corpo acompanha o 
movimento do braço; Receção ao serviço em manchete; Passe em toque de dedos, 
formar triângulo ligando polegares aos indicadores, mãos acima da testa; 
Deslocamentos, movimentar para o local onde a bola cai, utilizando os pés. 

Estilos de 
Ensino 

Estilo de ensino por comando no aquecimento e nos alongamentos na parte 
final, mesmo que seja com demonstração de um aluno. Durante a aula, o estilo 
de ensino utilizado é por tarefa em todas as estações, sendo que em situação de 
jogo nos desportos coletivos, é de descoberta guiada, permitindo aos alunos 

Estilo de ensino por comando no aquecimento e nos alongamentos na parte final, 
mesmo que seja com demonstração de um aluno. Durante a aula, o estilo de 
ensino utilizado é por tarefa em todas as estações, sendo que em situação de jogo 
nos desportos coletivos, é de descoberta guiada, permitindo aos alunos tomar 



tomar decisões de acordo com o seu posicionamento e o dos colegas, desde que 
utilize as técnicas pretendidas. 

decisões de acordo com o seu posicionamento e o dos colegas, desde que utilize 
as técnicas pretendidas. 

Esquema de 
aula/ 
Organização 
por 
estações A) 
e B) 
 

 

 
 

Espaços Pavilhão 

Aulas 52ª e 53ª – 04.02 54ª – 08.02 

Matérias Badminton 
Voleibol 

Badminton 
Voleibol 

Aptidão Física Aptidão Física 

Exercícios/ 
Objectivos 

PI 
Instrução Inicial: 
Chamada 
Objetivo aula 
Aquecimento: 
Corrida 
Mobilização articular 
Jogo lúdico 

TP 
 
 
5´ 
 
 
 
15´ 

TT 
 
 
 
 
 
 
20´ 

PI 
Instrução Inicial: 
Chamada 
Objetivo aula 
Aquecimento: 
Corrida 
Mobilização articular 
Jogo lúdico 

TP 
 
 
 
1´ 
 
 
4´ 

TT 
 
 
 
 
 
 
5´ 

PP 
Instrução: 
A)Voleibol 
B)Badminton 
C)Aptidão Física 

 
5´ 
20´ 
20´ 
5´ 

 
 
 
 
70´ 

PP 
Instrução: 
A)Voleibol 
B)Badminton 
C) Aptidão Física 

 
5´ 
10´ 
10´ 
5´ 

 
 
 
 
35´ 



PF 
Alongamentos 
Questionamento 
Arrumação material 

 
 
 
10´ 

 
 
 
80´ 

PF 
Alongamentos 
Questionamento 
Arrumação material 

 
 
 
5´ 
 

 
 
 
40´ 

Grupos de 
nível 

 A) B) C)  A) B) C) 

A e B 
(+ aptos) 

Serviço por 
baixo/receção ao 
serviço; 
Passe em toque de 
dedos; 
Deslocamentos. 
2 com 2, 2x2 

Serviço comprido; 
Lob e Clear. 
1 com 1, 1x1 

Ficha informativa A e B 
(+ aptos) 

Serviço por 
baixo/receção ao 
serviço; 
Passe em toque de 
dedos; 
Deslocamentos. 
2 com 2, 2x2 

Serviço comprido; 
Lob e Clear. 
1 com 1, 1x1 

Ficha informativa 

C e D 
(- aptos) 

Serviço por 
baixo/receção ao 
serviço; 
Passe em toque de 
dedos; 
Deslocamentos. 
1 com 1, 1x1 

Serviço comprido; 
Lob e Clear. 
1 com 1, 1x1 

C e D 
(- aptos) 

Serviço por 
baixo/receção ao 
serviço; 
Passe em toque de 
dedos; 
Deslocamentos. 
1 com 1, 1x1 

Serviço comprido; 
Lob e Clear. 
1 com 1, 1x1 

Instrução/ 
Critérios 
Êxito 

A) Serviço por baixo, palma da mão, braço estendido, o corpo acompanha o 
movimento do braço; Receção ao serviço em manchete; Passe em toque de 
dedos, formar triângulo ligando polegares aos indicadores, mãos acima da testa; 
Deslocamentos, movimentar para o local onde a bola cai, utilizando os pés. 
B)Serviço comprido, (na área de serviço e na diagonal), tanto para o lado 
esquerdo como para o direito, colocando corretamente os apoios e dando 
continuidade ao movimento do braço após o batimento. Lob, na devolução do 
volante com trajetórias abaixo da cintura - batendo o volante num movimento 
contínuo, avançando a perna do lado da raqueta (em afundo); Clear, na 
devolução do volante com trajetórias altas - batendo o volante num movimento 
contínuo, por cima da cabeça e à frente do corpo, com rotação do tronco. 
C)De acordo com ficha informativa. 

A)Serviço por baixo, palma da mão, braço estendido, o corpo acompanha o 
movimento do braço; Receção ao serviço em manchete; Passe em toque de dedos, 
formar triângulo ligando polegares aos indicadores, mãos acima da testa; 
Deslocamentos, movimentar para o local onde a bola cai, utilizando os pés. 
B) Serviço comprido, (na área de serviço e na diagonal), tanto para o lado 
esquerdo como para o direito, colocando corretamente os apoios e dando 
continuidade ao movimento do braço após o batimento. Lob, na devolução do 
volante com trajetórias abaixo da cintura - batendo o volante num movimento 
contínuo, avançando a perna do lado da raqueta (em afundo); Clear, na devolução 
do volante com trajetórias altas - batendo o volante num movimento contínuo, 
por cima da cabeça e à frente do corpo, com rotação do tronco. 
C)De acordo com ficha informativa. 

Estilos de 
Ensino 

Estilo de ensino por comando no aquecimento e nos alongamentos na parte 
final, mesmo que seja com demonstração de um aluno. Durante a aula, o estilo 
de ensino utilizado é por tarefa em todas as estações, sendo que em situação de 
jogo nos desportos coletivos, é de descoberta guiada, permitindo aos alunos 
tomar decisões de acordo com o seu posicionamento e o dos colegas, desde que 
utilize as técnicas pretendidas. 

Estilo de ensino por comando no aquecimento e nos alongamentos na parte final, 
mesmo que seja com demonstração de um aluno. Durante a aula, o estilo de 
ensino utilizado é por tarefa em todas as estações, sendo que em situação de jogo 
nos desportos coletivos, é de descoberta guiada, permitindo aos alunos tomar 
decisões de acordo com o seu posicionamento e o dos colegas, desde que utilize 
as técnicas pretendidas. 



Esquema de 
aula/ 
Organização 
por 
estações, de 
A) até C)  
 

  
Espaços Exterior 1 

Aulas  55ª aula – 15.02 

Matérias  Futebol 
Basquetebol 

 Aptidão Física 

Exercícios/ 
Objectivos 

   PI 
Instrução Inicial: 
Chamada 
Objetivos de aula 
Aquecimento: 
Corrida 
Mobilização articular 
 

TP 
 
 
2´ 
 
 
3´ 

TT 
 
 
 
 
 
5´ 

   PP 
Instrução: 
A)Futebol 
B) Basquetebol 
C) Aptidão Física 

 
5´ 
10´ 
10´ 
5´ 

 
 
 
 
35´ 

   PF 
Alongamentos 
Questionamento 

 
 
 

 
 
 



Arrumação material 5´ 40´ 

Grupos de 
nível 

    A) B) 

   A e B 
(+ aptos) 

Desmarcação ofensiva 
(introdução); 
Condução de bola (controlo); 
Aclara (introdução); 
Passe ofensivo (introdução). 
2x2+Gr/5x5 

Ressalto defensivo; 
Desmarcação; 
Ultrapassar adversário. 
2x2/3x3 

   C e D 
(- aptos) 

Atitude defensiva; 
Passe; 
Receção; 
Desmarcação; 
Condução. 
2x1+Gr/3x3 

Atitude defensiva; 
Marcação individual; 
Desmarcação. 
2x2 

Instrução/ 
Critérios 
Êxito 

 A) Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direção, para oferecer linhas de 
passe na direção da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), 
garantindo a largura e a profundidade do ataque; Conduz a bola, de preferência 
em progressão ou penetração para rematar ou passar; Aclara o espaço de 
penetração do jogador com bola e/ou dos companheiros em desmarcação 
para a baliza; Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em 
apoio, combinando o passe à sua própria desmarcação; Atitude defensiva, sem 
bola deve procurar defender a usa baliza entre o adversário e a baliza; Passe com 
parte interna do pé; Receção com parte interna do pé. 
B) Participa no ressalto defensivo, reagindo ao lançamento, colocando-se entre o 
seu adversário direto e o cesto; Desmarca-se em movimentos para o cesto e para a 
bola (trabalho de receção), oferecendo linhas de passe ofensivas ao portador da 
bola; Drible de progressão que permite ultrapassar o adversário; Atitude 
defensiva, entre adversário e cesto; Marcar individualmente; Quando a equipa 
recupera bola, desmarcação rápida para o cesto. 
 

Estilos de 
Ensino 

 Estilo de ensino por comando no aquecimento e nos alongamentos na parte final, 
mesmo que seja com demonstração de um aluno. Durante a aula, o estilo de 
ensino utilizado é por tarefa em todas as estações, sendo que em situação de jogo 
nos desportos coletivos, é de descoberta guiada, permitindo aos alunos tomar 
decisões de acordo com o seu posicionamento e o dos colegas, desde que utilize 
as técnicas pretendidas. 



Esquema de 
aula/ 
Organização 
por 
estações de 
A) até C)  

 

 
 


