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1. INTRODUÇÃO 

 

O Protocolo de Avaliação Inicial inserido no plano de estudos do Mestrado no 

Ensino da Educação Física dos Ensinos Básico e Secundário foi realizado no Estágio 

Pedagógico 2012/2013, com o intuito de alcançar as competências necessárias à prática 

da profissão.  

Neste sentido, na área de Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

(Área 1), é solicitado aos estagiários que desenvolvam uma proposta de um protocolo de 

avaliação inicial. Para que a Avaliação Inicial seja posta em prática, é necessário um 

Protocolo de Avaliação Inicial (PAI). Na realização deste PAI, tomámos como base os 

programas nacionais de Educação Física e as Metas de Aprendizagem da, de onde 

selecionámos, segundo estratégias definidas em grupo, um conjunto de critérios que 

consideramos relevantes numa análise inicial que nos permitirá classificar os alunos por 

níveis e, a partir deste diagnóstico, prognosticar corretamente o ano de trabalho que se 

segue. 

Deste modo, no presente protocolo, serão abordados, quais os objetivos gerais e 

específicos de uma avaliação inicial, bem como as suas orientações metodológicas para 

a sua concretização. Posteriormente é justificada a operacionalização do protocolo, tendo 

em conta as matérias, os exercícios e as normas de realização dos mesmos. Por último, 

serão apresentadas as tabelas de registo das atividades físicas e desportivas. 

 

2. PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO INICIAL 

 

A Avaliação Inicial (AI) trata-se de um processo de recolha de informação sobre o 

nível de prática dos alunos, sobre o seu nível de aptidão física, bem como os 

conhecimentos que os mesmos apresentam relativamente à disciplina de Educação 

Física, facilitando uma avaliação diagnóstica do nível da turma e ainda uma avaliação 

prognóstica. É um processo que decorre no início de cada ano letivo e que permite, ao 

docente, com base na informação recolhida, preparar o trabalho a desenvolver com os 

alunos, adaptando os objetivos ao nível de prática destes últimos. Neste sentido, Fialho e 

Fernandes (2001) referem-nos que a AI “ocorre nas primeiras quatro a cinco semanas do 

ano letivo, deverá estar articulada com o processo de desenvolvimento curricular, para 

que se possam delinear planos anuais para cada turma” e, ainda, que “a Avaliação Inicial 

ajuda a identificar (...) quais as estratégias que melhor podem contribuir para que os 

alunos aprendam” 
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Neste sentido, a avaliação Inicial é um processo decisivo pois, para além de 

permitir a cada professor orientar e organizar o seu trabalho na turma, possibilita aos 

professores assumirem compromissos coletivos, aferindo decisões anteriormente 

tomadas quanto às orientações curriculares, adequando o nível de objetivos e/ou 

procedendo a alterações ou reajustes na composição curricular à escala anual e/ou 

plurianual, caso considerem necessário (PNEF 3ºCiclo, 2001). 

Embora os objetivos gerais subjacentes à aplicação do protocolo de avaliação 

inicial, como foi referido anteriormente, se prendam essencialmente com o diagnosticar e 

prognosticar o nível dos alunos de forma a diferenciar o ensino, existe toda uma panóplia 

de aspetos que serão importantes considerar em paralelo com o período de aplicação 

deste mesmo protocolo. Assim, aspetos relacionados com a orientação do processo de 

ensino-aprendizagem e dinâmica da aula terão também de ser tidos em conta, são eles 

(PNEF 3ºCiclo, 2001): 

 Permitir a revisão e consolidação de matérias abordadas anteriormente; 

 O feedback deverá ser providenciado sempre que possível com o intuito de 

promover a aprendizagem do aluno; 

 Estas aulas servirão em simultâneo como forma de incutir a dinâmica de aula 

pretendida, estabelecendo rotinas e normas organizativas e de funcionamento; 

 

3. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Um dos principais objetivo da avaliação inicial passa por se adquirir uma ideia do 

nível médio da turma, sendo que para isso é feita uma triagem entre nível médio, casos 

críticos e nível avançado com recurso a observação direta dos alunos em situação de 

jogo ou prática específica. É de considerar que qualquer erro de diagnóstico sobre a 

perceção do nível do aluno, poderá ser identificado na reflexão e posteriormente corrigido 

ao longo do ano durante as sucessivas fases de reajuste do planeamento. 

Esta estratégia de avaliação inicial permite assim rentabilizar o tempo, permitindo-

nos focar o processo de ensino ao nível da aprendizagem e consolidação dos conteúdos. 

Torna-se também importante considerar que esta fase corresponde ao primeiro contacto 

entre professores e alunos, e aos alunos entre si, pelo que estes devem sentir-se 

constantemente motivados para a prática, estabelecendo-se normas e rotinas 

organizativas, num contexto simplificado (evitar o excessivo número de exercícios, 

rotações e filas de espera), e que permita desde logo um controlo da turma. 

A área de aptidão física contempla três componentes alvo: a aptidão aeróbia, a 

composição corporal e a aptidão muscular (força muscular, resistência e flexibilidade).   
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Contudo, apenas iremos avaliar a aptidão aeróbia por esta se tratar da área mais 

importante de qualquer programa de aptidão física. Vários estudos indicam que níveis 

aceitáveis de aptidão aeróbia estão relacionados com um menor risco de hipertensão 

arterial, doenças coronárias, obesidade, diabetes, algumas formas de cancro e outros 

problemas de saúde em adultos (Blair e Col. 1989, 1992)1. Segundo os mesmos autores 

a aptidão aeróbia relativa ao peso corporal é considerada um dos melhores indicadores 

da capacidade cardiorrespiratória. 

As outras aptidões não serão avaliadas durante a aplicação deste protocolo por 

decisão do GDEF, para que exista um maior aproveitamento das aulas, dedicando mais 

tempo à aprendizagem e consolidação dos conteúdos. Deste modo, pretende-se evitar 

aulas de difícil controlo e gestão, potenciando assim o nosso controlo da turma, situação 

bastante importante para um professor estagiário e portanto sem experiência.  

 

4. OPERACIONALIZAÇÃO 

 

A operacionalização dos planos de aula da avaliação inicial das diferentes 

matérias será organizada da seguinte forma: 

 

4.1. JJooggooss  DDeessppoorrttiivvooss  ccoolleettiivvooss – criar vários campos de modo a que os 

alunos estejam todos a praticar na forma de jogo reduzido indicada na 

folha de registo. Consequentemente o professor efetua uma triagem dos 

alunos conforme as suas competências, separando-os em Casos Críticos, 

Nível Médio e Nível Superior. Este deve reformular as equipas, mudando 

os alunos das mesmas em função do nível em que se enquadram; 

 

4.2. GGiinnáássttiiccaa  ddee  ssoolloo  ee  aappaarreellhhooss  –– Organizados em vagas os alunos são 

colocados a realizar os elementos gímnicos propostos para o nível 

introdutório. Após observação, os alunos em que professor identifica as 

competências do nível introdutório, passam a realizar os exercícios 

propostos para o nível elementar. Os quais realizam com dificuldade 

permanecem no nível introdutório, caso haja alunos com muitas 

dificuldades deverão ser criadas variantes de facilidade. 

Consequentemente o professor efetua uma triagem dos alunos conforme 

as suas competências, separando-os em Casos Críticos, Nível Médio e 

Nível Superior. 

                                                
1
 Citado pelo fitnessgram 2002 
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4.3. AAttlleettiissmmoo  -- com o objetivo de efetuar uma triagem dos alunos conforme as 

suas competências, separando-os em Casos Críticos, Nível Médio e Nível 

Superior, o professor deverá organizar uma competição em que deve ser 

contemplado o resultado e a técnica de execução aquando da triagem. 

Nos saltos a opção recaiu sobre o salto em comprimento, nos lançamentos 

sobre o lançamento do peso e por fim nas corridas sobre a velocidade. 

Nas corridas o professor deverá formar 4 a 5 grupos de alunos em que os 

elementos de cada grupo realizam corridas em simultâneo, e assim 

sucessivamente. Após o resultado e observação da técnica o professor 

muda os alunos de grupo ou não, de acordo com as competências, dos 

que têm mais para os que têm menos e vice-versa. Nos lançamentos e 

saltos, através da observação direta das marcas e técnica de execução os 

alunos são divididos segundo os respetivos níveis. 

 

Nota: O atletismo é uma modalidade constituída por disciplinas diferentes, 

as corridas, os saltos e os lançamentos.  

Assim, decidimos avaliar a mesma prova na corrida, o mesmo salto e o 

mesmo arremesso para ambos os níveis, visto que, desta forma, maximizarmos o 

tempo dedicado à aprendizagem de novas habilidades, reduzindo, assim, o tempo 

de diagnóstico inicial. Esta opção deve-se também ao facto de as modalidades 

escolhidas serem representativas e possuírem transfere com todas as outras das 

mesmas disciplinas. Há ainda a considerar a questão dos lançamentos onde os 

materiais e a segurança dos alunos foram tidos em conta na escolha da 

modalidade (por exemplo, o lançamento pode ser simulado com bolas de ténis, 

estando este material acessível a todos os alunos), no qual optámos pelo 

lançamento do peso. 
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5. ÁREA DAS ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS 

5.1 TABELAS DE REGISTO DAS ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS 

Futebol 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Andebol 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Recebe e enquadra-se; 
 
Desmarca-se após o 
passe; 

Desmarca-se utilizando 
fintas e mudanças de 
direção; 
 
Aclara; 
 
Marca após a perda de 
bola; 

Desmarca-se; 
 
Agarra a bola com boa pega; 
 
Opta bem por passe ou 
drible; 
 
Dificulta ações do atacante; 

Desmarca-se formando 
trapézio ofensivo; 
 
Desloca-se, acompanhando a 
circulação da bola; 
 
Procura desarmar e impedir a 
finalização; 

Exercício: Jogo reduzido Gr+3x3+Gr. 
 

Exercício: Gr+4x4+Gr. 

Casos 
críticos 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: Casos 
críticos 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: 

Nível médio 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: Nível médio 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: 

Nível 
superior 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: Nível 
superior 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: 

Tabela 1 - Tabela de Registo Futebol/Andebol 
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Basquetebol 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Voleibol 

 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Assume posição facial 
tripla ameaça; 
 
Desmarca-se 
oportunamente; 
 
Realiza defesa 
individual, colocando-
se entre o adversário 
e o cesto; 

Desmarca-se, e corta para 
o cesto; 
 
Seleciona a ação mais 
ofensiva; 
 
Aclara; 
 
Apresenta Atitude 
defensiva; 

No passe e manchete: 
Posiciona-se correta e 
oportunamente; 
 
Coloca a bola descendente 
sobre o colega; 

No Serviço coloca a bola no 
espaço vazio; 
 
Na receção/ defesa opta bem 
por passe ou manchete e 
coloca a bola para cima e 
frente; 
 
No passe coloca a bola em 
condições; 

Exercício Jogo reduzido, 3x3. 
 

Exercício Jogo reduzido, 2x2. 
 

Casos críticos 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: Casos 
críticos 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: 

Nível médio 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: Nível médio 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: 

Nível superior 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: 
 
 
 
 
 

Nível 
superior 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: 

Tabela 2 - Tabela de Registo Basquetebol/Voleibol 

 



Grupo de Educação Física 
2011/2012 

8 
Núcleo de Estágio da Escola Básica e Secundária de Gama Barros 

 

 

 

Ginástica 

no solo 

 

Nível Introdutório Nível Elementar 

 

 

Ginástica 

de 

aparelhos 

 

Nível Introdutório Nível Elementar 

Rolamento á frente; 
 
Rolamento à retaguarda;  
 
Avião; 

Cambalhota saltada; 
 
Roda; 
 
Apoio facial invertido com 
rolamento à frente; 

Salto em extensão (mini-
trampolim); 
 
Salto ao eixo (boque); 

Salto ao eixo (plinto 
longitudinal); 
 
Pirueta vertical (mini – 
trampolim): 

Exercício: Organizados 
em vagas os alunos 
realizam os seguintes 
elementos gímnicos: 
rolamento à frente, 
rolamento à retaguarda, 
avião. 

 
Nota: Os alunos que não 
completaram este nível, 
irão realizar os 
rolamentos em plano 
inclinado. 

Exercício: Organizados em 
vagas os alunos realizam 
os seguintes elementos 
gímnicos: cambalhota 
saltada, roda, apoio facial 
invertido com rolamento à 
frente. 

Exercício: Organizados em 
vagas os alunos realizam os 
seguintes elementos 
gímnicos: salto ao eixo a 
pares, salto em extensão no 
solo.  

 
Nota: Caso consigam realizar, 
efectuam estes exercícios 
mas no boque e no mini-
trampolim respectivamente. 
Caso não consigam realizar 
irão permanecer a pares. 

Exercício: Organizados em 
vagas os alunos realizam os 
seguintes elementos gímnicos: 
salto ao eixo e pirueta vertical. 

 
Nota: Caso não consigam 
realizar com o plinto na 
longitudinal, efectuam salto de 
coelho no plinto. 
Caso não consiga efectuar 
pirueta completa, os alunos 
efectuar apenas ½ pirueta. 

Casos 
críticos 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: Casos 
críticos 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: 

Nível médio 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: Nível médio 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: 

Nível 
superior 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: Nível 
superior 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: 

Tabela 3 - Tabela de Registo Ginástica (Solo/Aparelhos) 
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Atletismo 

 

Corridas Saltos Lançamentos 

Nível Introdutório Nível Elementar Nível Introdutório Nível Elementar Nível Introdutório Nível Elementar 

Extensão da perna 
de impulsão; 
 
Realiza apoios 
activos no terço 
anterior do pé; 

Corre inclinando o 
tronco à frente no 
final do percurso; 
 
Atinge a velocidade 
máxima e mantêm 
até ao final; 

Transpõe a fasquia 
com as pernas 
alternadamente; 
 
Elevação enérgica e 
simultânea dos braços 
e perna de balanço; 

Chamada com o pé 
mais afastado da 
fasquia; 
 
Faz rotação da 
bacia; 
Transpõe a fasquia 
com o corpo 
arqueado; 
 
Cai de costas no 
colchão com os 
braços afastados 
lateralmente; 

Apoia o peso na 
parte superior dos  
metacarpos e nos 
dedos, junto ao 
pescoço; 
 
Flecte a perna do 
lado do peso; 
 
Empurra o peso para 
a frente e para cima, 
com extensão da 
perna e braço do 
lançamento; 

Roda e avança a 
bacia do lado do 
peso; 
 
Estende as 
pernas e o braço 
do lançamento; 
 
Mantém o 
cotovelo 
afastado em 
relação ao 
tronco; 

Exercício: Corrida de 40 metros   Exercício: Salto de 
tesoura 

Exercício: Salto 
com a técnica 
fosbury flop 

Exercício: 
lançamento do peso 
de lado e sem 
balanço 

Exercício: 
lançamento de 
costas 

Casos críticos 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: 
 

Nível médio 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: 
 
 
 

Nível superior 
Nível 
PNEF:_____ 

Nomes/Números: 
 
 
 

Tabela 4 - Tabela de Registo Atletismo 
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6. ÁREA DA APTIDÃO FÍSICA 

 

O teste escolhido para avaliar esta componente da aptidão física é o Vaivém, 

teste aconselhado pelo Fitnessgram. Este teste trata-se de um teste de patamares de 

esforço progressivo, ou seja, cuja dificuldade de execução aumenta progressivamente. 

Recomendado para todos os escalões etários, o teste compreende a corrida em linha 

reta numa distância de 20m demarcada com cones (ou outro material utilizável), 

alternando a direção de corrida dentro do espaço demarcado como reação a um sinal 

sonoro. O tempo entre cada sinal sonoro vai diminuindo à medida que o teste decorre. 

Um aluno que falhe a chegada a uma das zonas demarcadas antes do sinal sonoro 

correspondente por duas vezes termina o seu teste.  

O facto de o teste, apesar de contínuo, ser progressivo e com alterações de 

direção por uma curta distância, funciona a seu favor pois torna-se, assim, num teste 

menos monótono ou pouco aprazível para os alunos. Para além deste facto, existe ainda 

a favor do teste em causa o aspeto de promover uma avaliação recíproca entre os 

alunos, uma vez que, enquanto um aluno executa o teste, outro assegura a contagem 

das suas ”idas”. 
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6.1 TABELAS DE REGISTO DA APTIDÃO FÍSICA 

Teste Aptidão Aeróbia 

Vaivém 

Nº Nomes Resultado ZSAF (Sim ou Não) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    
Tabela 5 - Tabela de Registo da Atividade Física 

 

6.2 INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Apesar de, dependendo da faixa etária e escolar na qual os alunos se inserirem, o 

foro formador da bateria de testes em causa ser mais importante que os resultados em si, 

a interpretação para avaliação destes consiste-se indispensável. Deste modo, o 

Fitnessgram possui tabelas onde a zona saudável de aptidão física se encontra 

discriminada para os vários tipos de população alvo, permitindo a comparação dos dados 

obtidos pelos alunos com o referenciado para a sua idade e sexo, alcançando assim a 

avaliação da sua aptidão física. 
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Tabela 6 - Tabela de Interpretação dos Resultados 

 

7. ÁREA DOS CONHECIMENTOS 

 

A área dos conhecimentos encontra-se excluída da avaliação inicial, uma vez que o 

grupo disciplinar de EF definiu um conjunto de conhecimentos a adquirir em cada ano de 

escolaridade, considerando que não faz sentido avaliar se os alunos aprenderam, ou não, 

os conhecimentos do ano anterior. Tal consideração deve-se ao facto de o GDEF 

entender também que, ainda que os alunos possam não ter adquirido os conhecimentos 

do ano anterior, não será feita uma revisão ou nova lecionação dos mesmos no presente 

ano. 
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