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Objetivos Gerais da 5ª UE 

Objetivos do Professor: 

 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. 

 

  A gestão de rotinas organizativas foi uma vez mais um aspeto no qual me foquei 

bastante, tanto a nível do planeamento como na própria condução do ensino durante as aulas 

nesta última unidade de ensino. Considero que a turma retomou o seu normal 

funcionamento, estando novamente em condições de melhorar a sua prestação durante as 

aulas, a concentração nas mesmas, a capacidade de trabalharem com o professor mais 

presente e atento, assim como em situações de maior autonomia. Foi necessário em vários 

momentos fazê-los compreender que deveriam voltar ao empenho com que tinham 

terminado o 1º período, creio que o mesmo foi alcançado. 

 Os momentos de instrução e de questionamento foram repensados, no sentido de 

serem melhorados, sempre que possível utilizei imagens, figuras, desenhos e informações no 

quadro. A demonstração esteve presente na maior parte dos casos, exceto numa aula de 

ginástica, em que me limitei a questionar o que deviam realizar relembrando aspetos 

fundamentais de cada tarefas. No questionamento procurei variar mais os alunos escolhidos, 

no sentido de verificar se os menos atentos tinham compreendido, o facto de os alunos 

perceberem que esses momentos são de avaliação ajudou a que todos estivessem mais 

preocupados em reter a informação.  

 Nesta unidade de ensino foram várias as ocasiões em que o momento de instrução 

coincidiu com a mobilização articular, para “ganhar” tempo, creio que é uma boa solução, mas 
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só para as aulas de quarenta e cinco minutos, no sentido de verificar ou relembrar o que foi 

ensinado na aula anterior (noventa minutos), ou em situações pouco complexas. Por vezes 

realizei questionamento no final da aula ao mesmo tempo que os exercícios de alongamento, 

pode ser uma vantagem, caso eu escolha um bom aluno para demonstrar, e eu próprio 

conseguir estar atento ao que respondem e ao mesmo tempo, à forma como estão a realizar 

os exercícios. 

 

Considero que nesta unidade de ensino continuei a melhorar no meu feedback, no 

sentido de aumentar a compreensão dos alunos em relação à informação que pretendo 

transmitir. Ainda assim, entendo que deve ser um aspeto para continuar a melhorar, passando 

de preocupação e objetivo, a tarefa cumprida, principalmente no que se refere a “fechar“ o 

ciclo de feedback de forma mais eficaz. A maior parte dos feedbacks que emito são de 

questionamento, ou começam com uma questão, desta forma consigo perceber se os alunos 

têm noção da execução da tarefa que estão a realizar. Através do diálogo com colegas de 

estágio e professora orientadora percebi que devo realizar mais feedback à distância no 

sentido de os alunos me sentirem mais próximo, quer seja para ajustar uma execução da 

tarefa, ou simplesmente de controlo da turma. 

 Nesta unidade de ensino não registei comportamentos de indisciplina, e senti que os 

comportamentos fora da tarefa ocorreram menos vezes. Creio que a responsabilização da 

turma, a entrega de ficha informativa somente aos alunos mais empenhados e com melhor 

comportamento, uma preocupação constante de os motivar para a prática dos exercícios, o 

bom ambiente que geralmente se vive na aula, foram aspetos essenciais para um clima de aula 

positivo com alunos empenhados. A solução de os alunos pertencentes aos grupos menos 

aptos terem de levar sempre a caderneta para a aula teve resultados positivos. 

 A minha relação com a turma manteve-se positiva, agradável, baseada na confiança 

que tenho nos meus alunos, o que tinha definido para a turma mantém-se, ou seja, continuo a 

dar liberdade de escolha, de opção, a procurar responsabilizá-los, quando algo decorre fora do 

pretendido, da normalidade, penso que os alunos sabem e sentem que irão ser 

responsabilizados, logo prejudicados. 

 O ajuste de tarefas definidas para cada grupo de trabalho nas mais variadas matérias 

tende a ser uma das maiores preocupações, na medida em que me parece ser o que depende 

mais do fator experiência, procurei reunir informações dos meus colegas, assim como, da 

professora orientadora, no sentido de ajustar de forma rápida e eficaz as tarefas no momento 

da condução do ensino. Existiu uma preocupação no planeamento de encontrar tarefas 
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diferentes, variadas, por vezes para os mesmos objetivos, no sentido de promover uma maior 

motivação, nesta unidade de ensino em alguns casos, como o futebol e o andebol, foi notório, 

até para os alunos, os diferentes objetivos propostos para cada grupo.  

 No que se refere à utilização diversa de estilos de ensino, creio que de forma mais 

objetiva consegui definir os diferentes estilos utilizados em cada momento, por sugestão do 

professor orientador. No planeamento da unidade de ensino defini que estilo iria utilizar em 

cada situação. Na maior parte dos casos utilizei o estilo de ensino por tarefa, sendo que em 

alguns casos de aquecimento e retorno á calma o estilo utilizado foi por comando. O estilo de 

ensino recíproco foi definido para ser utilizado na aula de ginástica, mas não cumpri, pelo facto 

de ter chegado muito atrasado à aula de 90 minutos (por motivos de trânsito), e considerei 

que na aula de 45 minutos não iria ter sucesso ao tentar implementar esse estilo.  

 A avaliação formativa nesta unidade de ensino cumpriu-se novamente através da 

autoavaliação no final do 1º período, e da atribuição de ficha informativa sobre o 

comportamento e empenho durante as aulas, para os alunos e respetivos E.E. Das soluções 

que me foram sugeridas, e das que eu próprio tive ideia, acabei por realizar avaliação 

formativa na aula de 45 minutos em que supostamente iria utilizar o diferente estilo de ensino, 

nessa aula sempre que os alunos não estavam em tarefa na sua estação, tinham de observar 

os colegas, mais especificamente, certos critérios de êxito no salto ao eixo, no final de cada 

rotação questionei-os sobre o cumprimento ou não dos colegas a esses mesmos critérios, “faz” 

ou “não faz”. Neste sentido creio que evolui um pouco na avaliação formativa, penso que 

posso utilizar essa experiência para alcançar uma outra forma de maior sucesso neste tipo de 

avaliação, os alunos gostaram da experiência e estavam motivados. 

 Demonstrei-me preocupado com este aspeto, tendo sucesso na maior parte dos casos, 

pela forma como planeei e conduzi os diversos momentos de instrução, utilizando alunos 

indicados para realizarem demonstração, por ter sido breve nestes momentos, por me focar 

apenas no essencial, e por procurar uma forma de comunicar atrativa, proporcionando bom 

clima.  
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Objetivos da Turma: 

 As aprendizagens dos objetivos específicos das matérias abordadas, foram 

bem-sucedidas no geral, embora, em alguns casos, pelo facto de não ter lecionado 

todas as aulas tal como planeado, os alunos não atingiram os objetivos a que foram 

propostos. Na ginástica, as aulas tiveram elementos que não estavam no planeamento, 

pois cheguei bastante atrasado à aula de noventa minutos, tendo sido a professora 

orientadora a assumir a mesma, colocando outras tarefas. Na aula de quarenta e cinco 

minutos defini que iria dar continuidade as tarefas realizadas na anterior aula, para 

não perder tanto tempo, na prática, trocaram os elementos a realizar nas diferentes 

unidades de ensino. A patinagem, voltou a ser adiada para a seguinte unidade de 

ensino por condições climatéricas adversas. As restantes matérias foram abordadas tal 

qual como estava planeado. As preocupações sobre as matérias em que existe uma 

grande diferença entre grupos menos aptos e grupos mais aptos foi tida em conta, 

principalmente no caso das coletivas, como é o caso do futebol, situações menos 

complexas, continuarão a surgir, contrariamente ao que é proposto aos grupos mais 

aptos. 

  Na aptidão física existiu necessidade de explicar às novas alunas o que se 

pretendia nessa estação, através da ficha informativa. 

 Os conhecimentos foram abordados em cada aula, e avaliados através do 

questionamento a diversos alunos, em diversos momentos e em diferentes matérias. 

Em todas as aulas realizei questionamento que me permitisse compreender quem 

aprendeu o que estava proposto. 



Aspetos a considerar para a construção da 6ª UE: 

 

 Quanto aos objetivos de professor, irei manter todos os que estavam presentes na 5ª 

unidade de ensino, pois existem alguns aspetos que têm sido trabalhados ao longo do ano 

letivo mas que considero serem importantes continuar focado nos mesmos. Na construção da 

seguinte U.E. devo conseguir definir para cada grupo de trabalho, nas diversas matérias, o 

estilo de ensino que pretendo utilizar, pondo em prática o estilo de ensino recíproco. Quanto 

aos feedbacks devo conseguir “fechar” o ciclo com maior eficácia, para que os alunos 

compreendam melhor o que devem realizar em determinada tarefa, assim como, emitir mais 

feedbacks à distância. Quanto à avaliação formativa, tenho de criar condições para poder 

realizá-la de forma consistente e objetiva, utilizando algumas situações que já tinha referido 

anteriormente. Por último, devo continuar preocupado com a atenção dos alunos nos 

momentos de instrução, encontrar novas formas de instruir, diversificar modo como 

comunico, utilizar imagens, o quadro, vídeos, entre outros.  

 Os objetivos de turma irão sofrer algumas alterações, na medida em que nem todos os 

objetivos foram cumpridos da forma desejada tal como foi anteriormente referido, segue uma 

tabela com as componentes a serem lecionadas para cada matéria: 

Matéria Espaço Grupos + Aptos Grupos - Aptos 

Voleibol Pavilhão 

- Serviço por 
baixo/receção ao 
serviço 
- Passe em toque de 
dedos 
- Deslocamentos 
 
Forma de exercício: 
2 com 2, 2x2 

- Passe em toque de 
dedos 
- Deslocamentos 
 
Forma de exercício: 
1 com 1, 1x1 

Basquetebol Exterior 1 

- Ressalto defensivo 
- Desmarcação 
- Ultrapassar 
adversário (c/ ou s/ 
bola) 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 
2x2/3x3 

- Atitude defensiva  
- Marcação Individual 
- Desmarcação 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 
2x1/2x2 
 

 

 
Andebol 

 

Exterior 2 

- Inicia o contra-
ataque 
- Enquadramento 

- Enquadramento 
com bola (GR) 
- Inicia contra-ataque 
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 constante com bola 
(introdução) 
- Atitude defensiva 
- Remate em salto  
- Drible de 
progressão 
- Enquadramento 
com bola 
- Desmarcação 
(introdução) 
- Ultrapassa 
adversário 
(introdução) 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 
3x2+GR/3x3+GR 
GR+4x4+GR 
 

(introdução) 
- Atitude defensiva 
- Tenta intercetar a 
bola (introdução) 
- Desmarcação  
- Passe ofensivo 
- Drible de 
progressão 
(introdução) 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 
2x1+GR/2x2+GR 
GR+4x4+GR 
 

Futebol Exterior 1 

- Desmarcação 
ofensiva (introdução) 
- Condução de bola 
(controlo) 
(introdução) 
- Aclara (introdução) 
-Passa a bola 
ofensivamente 
(introdução) 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 
2x1+GR/2x2+GR 
GR+4x4+GR 

 

- Passa ao jogador 
desmarcado 
- Atitude defensiva 
(introdução) 
- Receção 
- Passe  
- Desmarcação 
 
Forma de exercício: 
Exercício específico 
2x0+GR/2x1+GR/2x2 
 

Patinagem Exterior 1 ou 2 
-Posição base 
- Anda para a frente 
- Desliza 

-Posição base 
- Anda para a frente 
- Desliza 

Atletismo Exterior 2 - Estafetas - Estafetas 

Badminton Pavilhão 

- Lob, clear, (drive) 
- Remate 
(introdução) 
- Serviço curto e 
comprido 
(introdução) 
 
Forma de exercício: 
1+1 (cooperação e 
oposição) 
 

- Lob e clear 
- Serviço curto e 
comprido 
(introdução) 
 
Forma de exercício: 
1+1 (cooperação e 
oposição) 
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Ginástica de 
Aparelhos 

Ginásio 

Trave: 
- Marcha frente/atrás 
- Marcha na ponta 
dos pés (introdução) 
- Meia volta 
- Saída – salto em 
extensão 
Plinto: 
- Rolamento à frente 
(longitudinal) 
- Salto ao eixo 
(transversal) 
(introdução) 
- Salto entre mãos 
(transversal) 
(introdução) 
Barra fixa: 
- Balanços 
- Saída atrás  
- Rolamento à frente 
(introdução) 
 

Trave: 
- Marcha frente/atrás 
- Marcha na ponta 
dos pés (introdução) 
- Meia volta 
- Saída – salto em 
extensão 
Plinto: 
- Rolamento à frente 
(longitudinal) 
Barra fixa: 
- Balanços 
- Saída atrás 
- Rolamento à frente 
(introdução) 

Ginástica de Solo Ginásio 

- Rolamento à frente 
saltado 
- Rolamento à 
retaguarda (NE) 
- Rolamento à frente 
pernas afastadas 
- Pino de braços  
- Posições de 
flexibilidade 
- Ponte 
- Avião 

- Rolamento à frente 
- Rolamento à frente 
saltado 
- Rolamento à 
retaguarda (NE) 
- Rolamento à frente 
pernas afastadas 
- Pino de Cabeça 
- Pino de braços  
- Posições de 
flexibilidade 
- Ponte 
- Avião 

 

 Quanto aos conhecimentos, procurarei através da instrução e questionamento 

munir os alunos de conhecimentos base sobre cada matéria, tais como, nomes dos 

materiais, algumas regras fundamentais, dando especial importância aos critérios de 

êxito dos elementos técnicos ensinados, como devem ser realizados. A bateria de 

testes do Fitnessgram deverá voltar a ser referida pela sua importância, assim como, 

cada uma das capacidades físicas que procura desenvolver. 

 Por forma a garantir que os alunos são avaliados de forma sumativa, nesta 

unidade de ensino a turma irá realizar teste escrito. Neste sentido, nas diversas 
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matérias os alunos serão avaliados, com registo durante a aula, o mesmo irá realizar-se 

para os testes do Fitnessgram. 

  


