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Abreviaturas 
 

 

  

AF – Avaliação Formativa 

AI – Avaliação Inicial 

CT – Conselho de Turma 

EF – Educação Física 

EBSGB – Escola Básica e Secundária 

de Gama Barros 

GDEF – Grupo Disciplinar de 

Educação Física 

JDC – Jogos Desportivos Coletivos 

PAA – Plano Anual de Atividades 

PEE – Projeto Educativo da Escola 

 

AFD – Atividades Físicas e Desportivas 

AS – Avaliação Sumativa 

DT – Direção de Turma 

DE – Desporto Escolar 

EE – Encarregado de Educação 

FB – Feedback (s) 

IE – Investigação Educacional 

NEFMH – Núcleo de Estágio da 

Faculdade de Motricidade Humana 

PNEF – Programa Nacional de 

Educação Física 

UE – Unidade de Ensino 
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1 Introdução 
 

O Plano Anual de Turma (PAT) trata-se de um documento que fundamenta todo o 

trabalho a realizar com a turma, durante o ano letivo. A sua realização só é possível 

devido à combinação dos recursos espaciais, temporais e materiais da Escola Básica e 

Secundária de Gama Barros (EBSGB), com os resultados obtidos na Avaliação Inicial 

(AI), e, por último, com os compromissos para cada área a lecionar, estabelecidos pelo 

Grupo Disciplinar de Educação Física (GDEF). 

 Neste sentido, o presente documento inicia-se com a caracterização dos recursos 

espaciais, matérias e temporais que a escola oferece para o planeamento, condução e 

avaliação das aulas de Educação Física (EF). De seguida, foi realizada uma 

caracterização da turma, no que respeita ao número de alunos constituintes, 

diferenciados por género e idade. Posteriormente, são abordados os problemas de saúde 

existentes, os alunos mais problemáticos nos jogos desportivos coletivos (JDC), os 

alunos que se encontram fora do patamar da zona saudável de aptidão física (ZSAF), o 

relacionamento entre os alunos, os seus comportamentos, a assiduidade/pontualidade e 

o seu empenho nas aulas. Para esta caraterização foram utilizados os questionários 

(anexo 1) que foram entregues aos alunos na primeira aula, onde retirei o número de 

alunos que afirmou ter dificuldades em EF e os que afirmaram que era a sua disciplina 

preferida, apresentando posteriormente uma tabela com os alunos que praticam desporto 

federado e atividades desportivas fora da escola. 

 De seguida, são apresentadas algumas considerações da primeira etapa, 

nomeadamente os grupos de nível, uma tabela de diagnóstico e prognóstico e as 

matérias prioritárias. 

No tópico seguinte é apresentada a divisão e caracterização por etapas, onde se 

definem os objetivos das mesmas. Por conseguinte, são identificados os níveis de 

especificação a atingir no final das etapas de trabalho, bem como as tabelas de 

planeamento por etapa, onde se identifica as competências a trabalhar em cada matéria 

para os diferentes grupos identificados na turma. 

Por fim, foram estabelecidos os processos de avaliação a utilizar durante as três 

etapas (períodos letivos) e as estratégias de ensino. 
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2 Recursos Espaciais e Temporais 
 

 O sucesso do planeamento depende substancialmente do conhecimento das 

condições de trabalho que vamos dispor ao longo de todo o ano letivo. Assim, torna-se 

fundamental conhecer os recursos espaciais e temporais que a EBSGB oferece, no 

sentido de melhorar os processos de planeamento, condução e avaliação das aulas de 

EF. 

 Neste sentido, nas tabelas seguintes são referidos os recursos espaciais e 

materiais. 

Pavilhão (P1 e P2) Espaço exterior  Ginásio 

   

Bancadas  Campo de jogos Colchões 

Campo de jogos dividido em 
“L” 

Caixa de saltos (mau estado) 
Boque, minitrampolim, 

reuther, barra fixa, argolas, 
trave, paralelas, plinto. 

Balneários (masc. e fem.) Pista de atletismo (40m) Bancos suecos 

Sala de aula Bancadas 

 

Sala professores de EF com 
dois balneários 

 
Arrecadação com materiais 
para as aulas de EF e DE 

Tabela 1 – Espaços e materiais 

Matérias P1 P2 Ext Ginásio 

Andebol     

Basquetebol     

Futebol     

Voleibol     

Ginástica     

Atletismo     

Dança     

Aptidão física     

Tabela 2 - Possibilidades 

Uma vez definidas as possibilidades de atuação para cada espaço, é necessário 

referir que nesta escola, as rotações dos espaços (roulement) sucedem-se de duas em 

duas semanas. 
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Tabela 3 - Rotação dos espaços (Roulement) 

  

ROTAÇÃO

1 P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN

2 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1

3 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2

4 GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT

13.30/14.15

14.15/15.00 P A F D P A F D

15.15/16.00 8º3 8º7 11ºA V1 8º2 2ºP T A 8º5

16.00/16.45 8º4 8º1 11ºSE1 8º6 2ºP T I 9º1

17.00/17.45 11ºA V1

17.45/18.30 11ºSE1

18.30/19.15

19.15/20.00

BALNEÁRIOS

12ºLH 2

11ºC T 21ºP T C10ºA V111ºC T 1

10ºA V1

12ºT D

9º4

12ºSE110ºLH 3

7º2

7º1

7º3

7º6

Vo lei Vo lei

8º7

António Garcia

8º2

           Luis Bentes Zé Pedro

10ºC T 1

Ana Sofia Cláudia Vaz

Patricia

Vo lei10ºC T 211ºC T 2 8º3EC

11ºLH 2 10ºC T 28º5

12ºC T 1

12ºLH 29º29º5

3ºP T I

G

7º3 9º4

5º2

3ºP T G

9º2

9º3

12ºSE1

5º1

7º5

Joaquim Inácio Fernando 

7º5

10ºC T 1

9º1

11ºLH 1

10ºLH 2

9º5

12ºT D

5º5

5º6

5º3

5º4

Brígida Reis

A B A BA B

Cristina M. João Vale

11.45/12.30
2º 

A A E
7º2

10ºLH 312ºLH 15º5

12.30/13.15

A B A B

2ºEI

8º110ºSE1

10ºLH 1

5º6

7º4

7º1

10ºSE111ºC T 1

09.00/09.45

1ºP T A

S

5º3

10.00/10.45

12ºLH 1

10.45/11.30
5º1

1ºP T G

D

12ºC T 1

1ºP T IG 12ºA V1 5º4

08.15/09.00

5º2 9º3 7º6

12ºC T 2 12ºA V1

4º FEIRA 5º FEIRA

27/5 a 7/6

7º4 8º6

12ºC T 2

2ºP T G

D

2ºP T G

11ºLH 2

11ºLH 110ºLH 110ºLH 28º4

ROTAÇÃO DOS ESPAÇOS

ANO LECTIVO 2012/2013

ROTAÇÃO 1 ROTAÇÃO 2 ROTAÇÃO 3 ROTAÇÃO 4

14/09 a 5/10 8/10 a 19/10 22/10 a 2/11

6º FEIRA

5/11 a 16/11

19/11 a 30/11 3/12 a 14/12 3/1 a 18/1 21/1 a 1/2

4/2 a 22/2 25/2 a 15/3 1/4 a 12/4 15/4 a 28/4

29/4 a 10/5 13/5 a 24/5

2º FEIRA 3º FEIRA
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3 Caracterização Geral da turma 
 

 De seguida, apresento uma breve caracterização da turma, pois a caracterização 

mais aprofundada e detalhada encontrar-se-á num estudo único, o estudo de turma. 

 A turma do 11º ano é constituída por vinte e nove alunos, pelo facto de ser 

constituída por alunos de duas turmas distintas, o 11º AV1 e o 11º SE1 (anexo 2). 

 As idades dos alunos variam entre os 15 e os 19 anos em que o quadro seguinte 

ilustra a média das idades dos alunos do género feminino e masculino, bem como da 

totalidade da turma. 

Género Número de alunos Média de idades 

Feminino 14 16 

Masculino 15 16,4 

Total 29 16,2 

Tabela 4 - Idades 

 Ao nível da disciplina de EF, verifica-se que apenas um dos educandos 

apresentou um quadro de nível negativo no ano anterior (10º ano) terminando com 8 

valores (Débora Pinheiro), enquanto os restantes variaram as suas classificações entre o 

nível 10 e 17. 

 Não existem nesta turma casos de alunos com necessidades educativas 

especiais. Mas, ao nível de problemas de saúde a aluna Diana Marques afirmou ter 

problemas de coração (válvula bicúspide) e a aluna Catarina Gonçalves alegou ter surtos 

de asma tomando medicação para prevenir essa situação, pelo que deverei ter especial 

atenção às condições físicas das duas alunas durante as aulas. 

 Não existe, nesta turma, qualquer aluno repetente e após o período de AI, concluo 

que a turma apresenta uma boa disponibilidade motora. Porém, existe uma percentagem 

significativa de alunos, com grandes dificuldades nos JDC, onde nem dominam os gestos 

técnicos de base das diferentes matérias como por exemplo os alunos Cátia Santos, 

Diana Marques, Diogo Martins, Diogo Almeida, Diogo Correia e Débora Pinheiro. 

Ao nível da aptidão física a maioria dos alunos atingiu o patamar da ZSAF à 

exceção dos alunos Diogo Correia, Diogo Barreto, Edmara Bartolomeu, João Bernardo e 

Volodymyr Senyk. 

 A turma apresenta um bom relacionamento entre os vários alunos mas ao longo 

da primeira etapa foi possível verificar que alguns alunos ainda não sabem os nomes dos 

colegas, sobretudo os da outra turma, aspeto que devo ter em atenção ao longo das 

aulas. 

 No que diz respeito ao comportamento, apresentam, de uma forma geral, algumas 

dificuldades em se manter em silêncio e atentos nos momentos de instrução. Há que 

destacar pela negativa os alunos André Victorino, Edivaldo Andrade, João Bernardo e Rui 
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António. Ao nível do género feminino, aproveitam muitas vezes os momentos de 

instrução para conversar, influenciando sempre os alunos que se encontram perto delas. 

Porém, na sua maioria a turma é disciplinada e durante as tarefas propostas, raramente 

não estão em prática efetiva. 

 Até ao momento ainda não existiram muitos problemas a nível da assiduidade, à 

exceção do aluno André Victorino que faltou às primeiras quatro aulas e assim igualou o 

limite de faltas possíveis, não podendo faltar mais até ao final do ano letivo. Ao nível da 

pontualidade, verifico que a maioria dos alunos são cumpridores e tentam chegar sempre 

o mais cedo possível. Contudo, existiram algumas dificuldades por parte dos alunos para 

cumprir com o horário estabelecido (cinco minutos para estar prontos após o toque), 

principalmente às quartas-feiras. É necessário destacar as alunas Jéssica Almeida, 

Melissa Almeida e Raquel Gomes pelas constantes faltas de atraso. 

 Sobre o empenho nas aulas é necessário destacar pela negativa o Diogo Martins, 

o Hugo Cussina e o João Benardo e pela positiva os alunos Aureo Andrade, Melissa 

Almeida, Domingas Bartolomeu e Volodymyr Senyk. 

 Para uma melhor caracterização da turma, foi distribuído pelos alunos na primeira 

aula de apresentação, um questionário que procurou recolher informação sobre assuntos 

da vida escolar, como disciplinas preferidas e com maiores dificuldades, lesões anteriores 

que limitem a prática desportiva, hábitos de higiene, alimentação e prática de atividade 

física fora da escola. 

Dos vinte e nove alunos, cinco deles afirmaram que tinham dificuldades em EF 

(Diogo Almeida, Diogo Martins, Diana Marques, Débora Pinheiro e João Bernardo) e 

onze que a EF era a sua disciplina preferida (Aureo Andrade, Hugo Cussina, Diogo 

Barreto, Catarina Gonçalves, Edmara Bartolomeu, Rui António, Melissa Almeida, Ricardo 

Aranda, Telmo Martins, Simão José, Soraia Carvalho) o que se trata de um fator positivo, 

na medida em que alunos motivados facilmente têm melhor desempenho na prática. 

No que respeita à prática de desporto federado, seis alunos responderam 

positivamente, existindo variedade de desportos praticados.  

Alunos Modalidade praticada Há quanto tempo praticam 

Hugo Cussina Basquetebol Seis anos 

Domingas Bartolomeu 

Futsal 

Menos de um ano 

Soraia Carvalho Menos de um ano 

Catarina Gonçalves Um ano 

Edivaldo Andrade Futebol Cinco anos 

Telmo Martins Andebol Dois anos 

Tabela 5 - Modalidades praticadas a nível federado 

Alguns alunos afirmam ainda que frequentam regularmente um ginásio, casos dos 

alunos Jéssica Moreira, João Bernardo e Aureo Andrade. Cinco alunos praticam ainda 
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desporto escolar (DE) na escola no núcleo de voleibol (André Victorino, Jéssica Almeida, 

João Bernardo, Melissa Almeida e Raquel Gomes). 

 

3.1 Tabela da Caracterização 

 

Neste subtópico apresento uma tabela que resume tudo o que foi supracitado 

anteriormente. 

Dificuldades nas 

matérias 

Não gostam 

de EF 
Atrasos 

Faltas de 

Material 

Falta de 

empenho 
Comportamento 

Ana 

Mendes 

Cátia 

Santos 
Diogo Martins 

Jéssica 

Almeida 

Ana 

Mendes 

Diogo 

Martins 

Edivaldo 

Andrade  

Diogo 

Correia 

Diogo 

Almeida 

Jean 

Santos 

Melissa 

Almeida 

Débora 

Pinheiro 

Hugo 

Cussina 
João Bernardo 

Débora 

Pinheiro 

Diana 

Marques 
Diogo Correia 

Raquel 

Gomes 

Jean 

Santos 

João 

Bernardo 
Rui António 

João 

Bernardo 

Jean 

Santos 

Débora 

Pinheiro 
   Simão José 

Tabela 6 - Alunos com necessidades específicas 
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4 Considerações 1ª etapa – Avaliação inicial 
 

 Neste ponto vou apresentar os resultados da AI nas duas áreas avaliadas, 

nomeadamente as atividades físicas desportivas e a aptidão física. 

Assim, no que respeita à nomenclatura específica, as AFD serão analisadas 

segundo os níveis: 

 Não Introdutório – NI; 

 Parte de Introdutório - PI 

 Introdutório – I; 

 Parte do Elementar – PE; 

 Elementar – E; 

 Parte do Avançado – PA; 

 Avançado – A. 

 Por outro lado, os resultados respeitantes à AF, serão classificados como dentro 

da ZSAF e fora da ZSAF no teste do vaivém realizado. 

 No que diz respeito às matérias apenas irei analisar as que considero prioritárias, 

com base nos resultados obtidos durante a AI e, também, alguns casos de alunos que 

necessitem de especial atenção em cada matéria prioritária. 

 

4.1 Constituição dos grupos de nível 

 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Andebol 

André Victorino Catarina Gonçalves Ana Nunes 

Aureo Andrade Domingas Bartolomeu Bárbara Costa 

Diogo Barreto Edmara Bartolomeu Cátia Santos 

Edivaldo Andrade Jéssica Almeida Diana Marques 

Hugo Cussina Melissa Almeida Diogo Almeida 

Rui António Raquel Gomes Diogo Correia 

Simão José Ricardo Aranda Diogo Martins 

Telmo Martins Soraia Carvalho Débora Pinheiro 

 

Volodymyr Senyk Elena Salin 

 Jean Santos 

Jéssica Moreira 

João Bernardo 

Basquetebol 

André Victorino Catarina Gonçalves Ana Nunes 

Aureo Andrade Domingas Bartolomeu Bárbara Costa 

Diogo Barreto Edmara Bartolomeu Cátia Santos 

Edivaldo Andrade Jean Santos Diana Marques 

Hugo Cussina João Bernardo Diogo Almeida 

Ricardo Aranda Jéssica Almeida Diogo Correia 

Rui António Jéssica Moreira Diogo Martins 

Simão José Melissa Almeida Débora Pinheiro 

Telmo Martins Raquel Gomes Elena Salin 

  Volodymyr Senyk Soraia Carvalho 
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Futebol 

Catarina Gonçalves Bárbara Costa Ana Nunes 

André Victorino Domingas Bartolomeu Cátia Santos 

Aureo Andrade Edmara Bartolomeu Diana Marques 

Diogo Barreto João Bernardo Diogo Almeida 

Edivaldo Andrade Jean Santos Diogo Correia 

Hugo Cussina Jéssica Almeida Diogo Martins 

Ricardo Aranda Jéssica Moreira Débora Pinheiro 

Rui António Melissa Almeida Elena Salin 

Simão José Raquel Gomes 

 

Telmo Martins Soraia Carvalho 

Volodymyr Senyk  

Voleibol 

André Victorino Catarina Gonçalves Ana Nunes 

Aureo Andrade Bárbara Costa Cátia Santos 

Diogo Barreto Domingas Bartolomeu Diana Marques 

Edivaldo Andrade Edmara Bartolomeu Diogo Almeida 

Hugo Cussina Jéssica Almeida Diogo Correia 

João Bernardo Jéssica Moreira Diogo Martins 

Ricardo Aranda Melissa Almeida Débora Pinheiro 

Rui António Raquel Gomes Elena Salin 

Simão José Soraia Carvalho Jean Santos 

Telmo Martins  Volodymyr Senyk 

Ginástica de solo 

André Victorino Bárbara Costa Ana Nunes 

Aureo Andrade Edmara Bartolomeu Cátia Santos 

Catarina Gonçalves Elena Salin Diana Marques 

Domingas Bartolomeu Jéssica Almeida Diogo Almeida 

Edivaldo Andrade Jéssica Moreira Diogo Barreto 

Hugo Cussina Melissa Almeida Diogo Correia 

Ricardo Aranda Raquel Gomes Diogo Martins 

Rui António Soraia Carvalho Débora Pinheiro 

Simão José  Jean Santos 

Telmo Martins João Bernardo 

 Volodymyr Senyk 

Ginástica de 

aparelhos 

André Victorino Catarina Gonçalves Ana Nunes 

Aureo Andrade Bárbara Costa Cátia Santos 

Edivaldo Andrade Diogo Barreto Diana Marques 

Hugo Cussina Domingas Bartolomeu Diogo Almeida 

Ricardo Aranda Edmara Bartolomeu Diogo Correia 

Rui António Jean Santos Diogo Martins 

Simão José João Bernardo Débora Pinheiro 

Telmo Martins Jéssica Almeida Elena Salin 

 

Jéssica Moreira Soraia Carvalho 

Melissa Almeida Volodymyr Senyk 

Raquel Gomes  

Atletismo 

André Victorino Bárbara Costa Ana Nunes 

Aureo Andrade Catarina Gonçalves Cátia Santos 

Diogo Barreto Domingas Bartolomeu Diana Marques 

Edivaldo Andrade Edmara Bartolomeu Diogo Almeida 

Hugo Cussina João Bernardo Diogo Correia 

Ricardo Aranda Jean Santos Diogo Martins 

Rui António Jéssica Almeida Débora Pinheiro 

Simão José Melissa Almeida Elena Salin 

Telmo Martins Raquel Gomes Jéssica Moreira 

 Volodymyr Senyk Soraia Carvalho 

Tabela 7 - Constituição dos grupos de nível 
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Esta divisão procura evidenciar uma diferenciação de três grupos distintos dentro 

da turma devido à grande heterogeneidade entre os alunos. Estes três grupos têm um 

diferente potencial de aprendizagem e terão consequentemente objetivos diferentes. 

Analisando mais especificamente, consigo identificar dois extremos quanto às 

competências dos alunos, como referi no balanço da AI (casos extremos). Esses alunos 

merecerão especial atenção de forma a conseguir elaborar tarefas e progressões para 

ambos de forma a manter todos empenhados na prática. O quadro seguinte ilustra os 

seguintes extremos: 

Casos extremos 

Alunos com mais dificuldades Alunos com maiores facilidades 

Cátia Santos Aureo Andrade 

Diana Marques Edivaldo Andrade 

Diogo Almeida Hugo Cussina 

Diogo Correia Rui António 

Diogo Martins Simão José 

Débora Pinheiro Telmo Martins 

Tabela 8 - Casos extremos 

 

4.1.1 Aptidão física 

 

 Como referi anteriormente o único teste aplicado desta área foi o vaivém e apenas 

até a zona saudável definido pelo GDEF para o ensino secundário (rapazes até o 

patamar 53 e as raparigas até o 24). No dia em que o teste foi aplicado os alunos Ana 

Mendes, Diogo Almeida, Diogo Martins e Jean Santos não realizaram a aula e por isso 

apenas posso afirmar que estes alunos durante as aulas apresentaram algumas 

dificuldades ao nível da resistência aeróbia não correndo durante muito tempo. Contudo, 

na próxima etapa, será necessário planear uma aula para avaliá-los, de modo a que 

possam cumprir os pré-requisitos nesta área e atingir o sucesso na disciplina. 

A maioria dos alunos atingiu o patamar da ZSAF à exceção dos alunos Diogo 

Correia, Diogo Barreto, Edmara Bartolomeu, João Bernardo e Volodymyr Senyk. O facto 

de estes alunos não atingirem a ZSAF é muito preocupante, onde devo investir mais na 

condição física de forma a melhorarem este aspeto. 
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4.2  Tabela Diagnóstico e Prognóstico 

 

MATÉRIAS  

11ºAV1+SE1 
11º 
Ano 

11ºAV1+SE1 

Diagnóstico  

PNEF 

Prognóstico 

Grupo 
Nível 

Superior 

Grupo 
Nível 
Médio 

Grupo 
Casos 

Críticos 

Grupo 
Nível 

Superior 

Grupo 
Nível 
Médio 

Grupo 
Casos 

Críticos 

Futebol E I PI A A PA PE 

Voleibol PE I PI A PA E PE 

Basquetebol E I PI A A PA PE 

Andebol I PI NI A PA E PE 

Atletismo PE I PI A PA E PE 

Ginástica de 
Solo 

PE I NI A PA E PE 

Ginástica de 
Aparelhos 

PE PI NI A PA PE PE 

Tabela 9 - Diagnóstico e Prognóstico 

 

 Os diagnósticos e prognósticos apresentados são resultantes da análise efetuada 

durante o balanço da primeira etapa (AI), das capacidades e potencialidades de 

desenvolvimento dos alunos e tendo como referência de especificação o PNEF do ensino 

secundário. 

 Serão ainda abordadas matérias que não foram comtempladas na AI como o caso 

da ginástica acrobática, raquetes-ténis, orientação e dança. Considera-se que os alunos 

estão no nível introdutório nessas matérias, em que o prognóstico para a matéria de 

ginástica acrobática e orientação será concluir o nível PE e para as restantes duas 

matérias concluir o E. 

 

4.3  Matérias prioritárias 

 

Matérias Grupos 

Andebol 

Todos os grupos 
Atletismo 

Ginástica de solo 

Ginástica de aparelhos 

Basquetebol Grupo dos Casos Críticos 

Tabela 10 - Matérias prioritárias 
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 Como referido no balanço da primeira etapa, estas cinco matérias foram 

consideradas como prioritárias porque os diferentes grupos apresentam discrepâncias 

entre aquilo que é a realidade e a exigência programática no PNEF e terão de ser objeto 

de abordagem prioritária ao longo do ano. 
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5 Divisão e Caracterização das Etapas 
 

 O planeamento que será apresentado para as seguintes etapas tem como objetivo 

a definição do melhor percurso para que toda a turma atinja os objetivos prognosticados. 

 O ano letivo estará dividido em quatro etapas, sendo que a primeira foi a 

avaliação inicial. A segunda etapa durante o 1º período será de aprendizagem e 

desenvolvimento. A terceira etapa até o fim do 2º período será de desenvolvimento e 

aplicação, enquanto a quarta etapa que corresponde ao 3º período, final do ano letivo, 

será de revisão e consolidação. 

 Torna-se fundamental referir que o planeamento não é estanque, sendo algo 

flexível, podendo surgir alterações ao longo do ano letivo. 

 

5.1 2ª Etapa – Aprendizagem e Desenvolvimento 

 

 Desenvolver capacidades físicas condicionais e coordenativas dos alunos; 

 Abordar matérias nas quais a turma tem maiores dificuldades (matérias 

prioritárias); 

 Aprendizagem de gestos técnicos das modalidades a lecionar; 

 Desenvolver avaliação formativa para reajustar possíveis aspetos que 

sofreram evolução; 

 Planificar as unidades de ensino, de forma coerente, dando continuidade ao 

Plano Anual de Turma; 

 Elaborar o balanço de etapa para avaliar se os objetivos foram ou não 

cumpridos. 

 

5.2 3ª Etapa – Desenvolvimento e Aplicação 

 

 Continuar a desenvolver capacidades físicas dos alunos e a sua aplicação 

prática nas situações de aprendizagem; 

 Desenvolver habilidades motoras adquiridas na etapa anterior e corrigir 

eventuais erros; 

 Rever conteúdos abordados na etapa anterior; 

 Elaborar balanço de etapa, procurando verificar o grau de consecução dos 

objetivos pretendidos. 
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5.3 4ª Etapa – Desenvolvimento, Aplicação, Consolidação e Revisão 

 

 Continuar a desenvolver capacidades físicas dos alunos e a sua aplicação 

prática nas situações de aprendizagem; 

 Desenvolver habilidades motoras adquiridas na etapa anterior e corrigir 

eventuais erros; 

 Rever conteúdos abordados na etapa anterior; 

 Identificar dificuldades e evoluções dos alunos durante o ano letivo, quer a 

nível geral da turma, quer a nível específico de cada aluno – avaliação; 

 Consolidar aprendizagens anteriores; 

 Elaborar balanço de Etapa e do ano letivo, para verificar se os objetivos 

pretendidos foram ou não alcançados. 

 

NOTA: Esta quarta etapa é constituída por duas partes distintas. Numa primeira parte 

serão desenvolvidos e aplicados novos conhecimentos nas diversas matérias, de forma a 

continuar ou concluir os níveis dos alunos. Na segunda parte será necessário consolidar 

e rever os conteúdos em que os alunos apresentaram mais dificuldades ao longo do ano 

letivo. Esta situação é justificada pelo facto do 3º período ser mais extenso do que em 

anos anteriores, sendo necessário trabalhar mais competências com os alunos antes de 

consolidar e rever as suas dificuldades. 

 

  



 

6 Tabela do Planeamento Anual por Etapas 

MATÉRIAS 

11ºAV1+SE1 

2ª etapa - 1º Período 3ª etapa - 2º Período 4ª etapa - 3º Período 

Grupo Nível 
Superior 

Grupo Nível 
Médio 

Grupo Casos 
Críticos 

Grupo Nível 
Superior 

Grupo Nível 
Médio 

Grupo Casos 
Críticos 

Grupo Nível 
Superior 

Grupo Nível 
Médio 

Grupo Casos 
Críticos 

Futebol Concluir E Iniciar PE Concluir I Iniciar PA Concluir E Iniciar PE Concluir PA Iniciar PA Concluir PE 

Voleibol Concluir E Concluir PE Concluir I Iniciar PA  Iniciar E Iniciar PE Concluir PA Concluir E Concluir PE 

Basquetebol Concluir E Concluir I Continuar PI Iniciar PA Iniciar PE Concluir I Concluir PA Concluir E Iniciar PE 

Andebol Concluir I Continuar PI Iniciar PI Iniciar PE Concluir I Continuar PI Concluir PE Iniciar PE Concluir I 

Atletismo Concluir PE Iniciar PE Concluir I Iniciar E Concluir PE Iniciar PE Concluir E Iniciar E Concluir PE 

Ginástica de 
Solo 

Concluir PE Concluir I Iniciar PI Iniciar E Iniciar PE Concluir I Concluir E Concluir PE Iniciar PE 

Ginástica de 
Aparelhos 

Concluir PE Concluir I Iniciar PI Iniciar E Iniciar PE Concluir I Concluir E  Concluir PE Iniciar PE 

Ginástica 
Acrobática 

  Concluir I Concluir E 

Raquetas - 
Ténis  

Concluir I Iniciar PE Concluir E 

Dança Concluir I Iniciar PE Concluir E 

Orientação  
  

Concluir I Iniciar PE 

Tabela 11 - Planeamento Anual por Etapas 



 

6.1 Atividades físicas desportivas 

 

Nas matérias em que não foi efetuada AI como o caso da dança, ténis, ginástica 

acrobática e orientação, considerei após conversa com o orientador, que os alunos já 

consolidaram parte do nível introdutório porque tiveram no ano anterior essas matérias, 

adquirindo algumas das competências desse nível. Contudo, tenho em consideração que 

após o primeiro contacto com essas matérias, será efetuada uma AI das mesmas e o 

respetivo planeamento poderá ser modificado. 

  

6.2 Aptidão física 

 

 Na área da aptidão física, o principal objetivo é conseguir que todos os alunos atinjam 

ou mantenham-se na ZSAF previstas no Fitnessgram. Para que os testes sejam fiáveis é 

fundamental que todos os alunos tenham conhecimento do protocolo dos testes do 

Fitnessgram, para possibilitar o registo de resultados conclusivos relativamente à zona 

saudável, em que os alunos se encontrem ou não. 

 No decorrer das aulas, terei o cuidado de propor exercícios que se aproximem o mais 

possível dos testes de Finessgram, servindo como preparação para a avaliação das 

capacidades e melhoria da condição física da turma. 

 

6.3 Conhecimentos 

 

No que diz respeito à área dos conhecimentos, o objetivo passa pela aquisição de 

saberes definidos pelo GDEF que estarão especificados numa ficha informativa e serão 

fornecidos ao delegado e sub-delegado da turma para que os alunos possam tirar fotocópias. 

Esses conhecimentos irão ser avaliados ao longo dos três períodos, com recurso a um 

mesmo teste teórico aplicado sensivelmente na penúltima semana dos respetivos períodos. 

Este teste teórico foi elaborado pelo GDEF da EBSGB e é padronizado para todos os anos de 

ensino. As condições de aplicação foram também decretadas pelo GDEF, e definem que este 

mesmo teste que será aplicado nos três períodos é sempre o mesmo, existindo apenas 

alterações nas condições de realização. Assim, no primeiro período o teste é elaborado com 

consulta, no segundo período será realizado a pares e no terceiro efetuado de forma 

individual e sem consulta. 
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7 Planeamento da 2ª etapa 
 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Andebol 

Concluir I 
- Remata em salto; 
- Passe e receção em 
corrida; 
- Receção e remate 
em salto; 
GR:  
- Inicia contra-ataque. 

Continuar PI 
- Escolhe quando 
passar, rematar, 
driblar; 
- Atitude defensiva 
quando equipa perde 
a bola; 
- Tenta intercetar; 
- Impede ou dificulta a 
progressão do 
adversário; 
 

Iniciar PI 
- Desmarca-se; 
- Acompanhamento 
do adversário; 
- Atitude defensiva 
quando equipa perde 
a bola; 
- Conhece as regras 
de início, reinicio, 
dribles, passos, 
violações, conduta; 
GR: 
- Enquadra-se. 

Basquetebol 

Concluir E 
- Desmarca-se e corta 
para o cesto; 
- Progride utilizando 
drible com fintas e 
mudanças de mão; 
- Passa a um 
companheiro em 
posição mais 
favorável; 
- Ressalto ofensivo; 
- Dificulta abertura de 
linhas de passe; 
- Lançamento em 
salto; 
- Passe com uma 
mão; 
- Em exercício, 
mudanças entre as 
pernas e por trás das 
costas. 

Concluir I 
- Escolhe quando 
passar, lançar, driblar; 
- Desmarca-se; 
- Atitude defensiva 
quando a equipa 
perde a bola; 
- Participa no ressalto; 
- Paragens e rotações 
a um apoio; 
- Drible de progressão 
com mudança de 
mão. 

Continuar PI 
- Conhece as regras 
de início, reinicio, 
dribles, passos, foras, 
faltas pessoais; 
- Desmarca-se; 
- Marca adversário 
direto; 
- Paragens e rotações 
1 apoio; 
- Lançamento parado. 

 

Futebol 

Concluir E 
- Escolhe quando 
passar, rematar, 
driblar; 
- Condução; 
- Conhece as regras 
das faltas e reposição 
da bola. 
GR: 
- Passa a 
desmarcado; 

Iniciar PE 
- Enquadra-se 
ofensivamente; 
- Marca adversário; 
- Remate; 
GR: 
- Enquadra-se. 

Concluir I 
- Desmarca-se; 
- Atitude defensiva 
quando perde a bola; 
- Receção e controlo 
da bola; 
- Passe; 
- Conhece as regras 
de início, reinício, 
golo, canto e foras. 

Voleibol 

Concluir E 
- Serve por cima para 
zona difícil; 
- Em exercício remata 
em salto; 
- Em exercício 
posiciona-se e 
defende remate em 
manchete; 
- Realiza com 

Concluir PE 
- Posiciona-se, recebe 
manchete ou passe 
(adapta), direcionando 
para passador; 
- Posiciona-se para 2º 
toque e passa alto 
para companheiro ou 
coloca para o campo 
adversário; 

Concluir I 
- Grupo de 4 mantém 
a bola no ar, usando 
passe ou manchete 
com trajetória alta; 
- Serve por baixo para 
esquerda e direita; 
- Recebe (cima ou 
baixo), imprimindo à 
bola trajetória alta 
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correção serviço por 
cima. 
 
 

- Realiza com 
correção manchete; 
- Realiza com 
correção serviço 
baixo. 
 

agarrando-a em 
seguida; 
- Conhece as regras 
dos 2 toques e do 
transporte. 

Ginástica de solo 

Concluir PE 
- Cambalhota à frente 
e retaguarda com 
pernas afastadas e 
cambalhota saltada. 
- Colabora nas ajudas; 
- Pino de braços com 
ajuda seguido de 
cambalhota à frente. 
 

Concluir I 
- Pino de cabeça; 
-P. flexibilidade – vela 
ou mãos no solo; 
- Elementos de 
ligação, harmonia, 
fluidez; 
- Sobe para pino no 
espaldar seguido de 
cambalhota à frente. 

Iniciar PI 
- Cambalhota à frente 
engrupada; 
- Cambahota à 
retaguarda; 
- Avião; 
- Elementos de 
ligação, harmonia, 
fluidez. 

Ginástica de 
aparelhos 

Concluir PE 
Mini: Pirueta 
esquerda e direita; 
Trave: Saída com 
meia pirueta e 
receção equilibrada; 
Barra: Subida de 
frente (pronação) e 
saída em rolamento à 
frente; Saída em 
báscula à frente com 
receção equilibrada. 

Concluir I 
Boque: Salto entre 
mãos; 
Plinto: Cambalhota à 
frente no plinto 
longitudinal; 
Mini: Salto 
engrupado; Salto com 
meia pirueta; 
Trave: Salto a pés 
juntos; 
Barra: Balanço atrás 
à frente com saída 
equilibrada 
retaguarda; Balanços 
laterais com mudança 
sucessiva de pegas, 
percorrendo 
lateralmente a barra. 

Iniciar PI 
Boque: salto ao eixo; 
Mini: Salto em 
extensão; 
Trave: Marcha à 
frente e atrás olhar em 
frente; Igual em bicos 
de pés; Meia volta 
com balanço 1 perna; 
Barra: Rolamento 
frente partindo de 
apoio ventral. 

Atletismo 

 

Concluir PE 
Corridas: 
Estafeta 4x50m com 
testemunho; 
Lançamentos: Lança 
o peso 3,4kg de 
costas com rotação do 
tronco sem balanços; 
Salto em 
cumprimento: Voo na 
passada; 

Iniciar PE 
Corridas: 40 a 60m 
partida com três 
apoios; 
Lançamentos: Lança 
o peso 3,4kg de 
costas com rotação do 
tronco sem balanços; 
 

Concluir I 
Corridas: Velocidade 
40m com partida de 
pé; 
Lançamentos: Lança 
o vortex (três 
passadas de balanço); 
Salto em altura: 
Técnica de tesoura. 

Raquetas - Ténis 

Concluir I 
- Posição base; 
- Desloca-se com oportunidade; 
- Pegas e mudança de pega; 
- Direita e esquerda com correção; 
-Coloca a bola ao alcance de um companheiro utilizando direitas e 
esquerdas. 

Dança 

Concluir I 
Cha-cha-cha: 
- Passo base em posição fechada; 
- Promenades; 
- ½ volta em posição fechada; 
Regadinho: 
- Marcha; 
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- Passo de passeio; 
- Passo saltado; 
- Voltas e Troca de par. 

Tabela 12 - Planeamento 2ª etapa 
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8 Planeamento da 3ª etapa 
 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Andebol 

Iniciar PE 
- Remata em 
suspensão e em 
apoio; 
- Inicia rapidamente o 
contra-ataque; 
- Desmarca-se 
rapidamente 
(ocupando 
racionalmente o 
campo); 
- Fintas e mudanças 
de direção; 
- Interceção. 

Concluir I 
- Remata em salto; 
- Passe e receção em 
corrida; 
- Receção e remate 
em salto; 
GR:  
- Inicia contra-ataque. 

Continuar PI 
- Escolhe quando 
passar, rematar, 
driblar; 
- Atitude defensiva 
quando equipa perde 
a bola; 
- Tenta intercetar; 
- Impede ou dificulta a 
progressão do 
adversário; 
 

Basquetebol 

Iniciar PA 
- Desmarca-se e 
ocupa racionalmente 
o espaço 5x5; 
- Participa no ressalto 
e se ganha a bola 
lança ou passa com 
oportunidade; 
- Se ultrapassado por 
adversário recupera; 
- Ajuda companheiro 
ultrapassado. 

Iniciar PE 
- Aclara em corte para 
o cesto; 
- Lançamento na 
passada; 
- Liberta-se do 
defensor para finalizar 
ou passar; 
- Dificulta drible, 
passe e lançamento; 
- Posição defensiva 
básica; 
- Arranque em drible; 
- Drible de proteção. 

Concluir I 
- Escolhe quando 
passar, lançar, driblar; 
- Desmarca-se; 
- Atitude defensiva 
quando a equipa 
perde a bola; 
- Participa no ressalto; 
- Paragens e rotações 
a um apoio; 
- Drible de progressão 
com mudança de 
mão. 

Futebol 

Iniciar PA 
- Devolve a bola para 
a frente do 
companheiro; 
- Pressiona; 
- Remate de cabeça; 
- Passa rasteiro ou 
alto; 
- Drible. 
 

Concluir E 
- Escolhe quando 
passar, rematar, 
driblar; 
- Condução; 
- Conhece as regras 
das faltas e reposição 
da bola. 
GR: 
- Passa a 
desmarcado; 

Iniciar PE 
- Enquadra-se 
ofensivamente; 
- Marca adversário; 
- Remate; 
GR: 
- Enquadra-se. 
 

Voleibol 

Iniciar PA  
- Posiciona-se, recebe 
serviço com 
manchete, amortece, 
dirige a bola alta para 
o passador; 
- Como passador, 
coloca-se e passa 
bola favorável; 
- Avisa e defende 
adaptando passe ou 
manchete; 
- Bloco 1 com tempo 
de salto. 

Iniciar E 
- Serve por cima para 
zona difícil; 
- Em exercício remata 
em salto; 
- Em exercício 
posiciona-se e 
defende remate em 
manchete; 
- Realiza serviço por 
cima. 
 
 

Iniciar PE  
- Conhece as regras 
das violações, 4 
toques, rotação, 
pontuação e serviço; 
- Posiciona-se e 
finaliza em passe para 
o espaço vazio; 
- Realiza com 
correção passe, 
manchete e serviço 
por baixo. 

Ginástica de solo 
Iniciar E 
- Pino de braços 

Iniciar PE 
- Cambalhota à frente 

Concluir I 
- P. flexibilidade – vela 
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seguido de 
cambalhota à frente; 
- Roda; 
- P. flexibilidade – 
Ponte. 
 

com pernas 
afastadas; 
- Cambalhota à 
retaguarda com 
pernas afastadas; 
- Cambalhota saltada. 

ou mão no chão; 
- Sobe para pino no 
espaldar seguido de 
cambalhota à frente. 
- Pino de cabeça. 

Ginástica de 
aparelhos 

Iniciar E 
Plinto: Salto entre 
mãos no plinto 
transversal; 
Mini: ¾ mortal 
engrupado com ajuda; 
Trave: Entrada a um 
pé; Pivot com balanço 
de 1 perna; 
 

Iniciar PE 
Plinto: Salto eixo no 
plinto transversal; 
Mini: Carpa pernas 
afastadas; 
Trave: Avião;  
Barra: Balanços 
laterais com mudança 
de pegas e cambiada 
percorrendo 
lateralmente a barra. 

Concluir I 
Boque: Salto entre 
mãos; 
Plinto: Cambalhota à 
frente no plinto 
longitudinal; 
Mini: Salto 
engrupado; Salto com 
meia pirueta; 
Trave: Salto a pés 
juntos; 
Barra: Balanço atrás 
à frente com saída 
equilibrada 
retaguarda; Balanços 
laterais com mudança 
sucessiva de pegas, 
percorrendo 
lateralmente a barra. 

Ginástica 
acrobática 

Concluir I 
Realizar corretamente todas as figuras do introdutório com: 
- Fluidez; 
- Sincronização; 
- Ligações. 

 

Atletismo 

Iniciar E 
Corridas: 50m com 
partida em 4 apoios; 
Saltos em altura: 
Técnica de Fosbury 
Flop; 
Lançamentos: Lança 
bola com pega 
correta. 

Concluir PE 
Corridas: 
Estafeta 4x50m com 
testemunho; 
Lançamentos: Lança 
o peso 3,4kg de 
costas com rotação do 
tronco sem balanços; 
Salto em 
cumprimento: Voo na 
passada; 

Iniciar PE 
Corridas: 40 a 60m 
partida com três 
apoios; 
Lançamentos: Lança 
o peso 3,4kg de 
costas com rotação do 
tronco sem balanços; 
 

Raquetas - Ténis 

Iniciar PE 
- Serviço por cima; 
- Direita e esquerda à linha e cruzada; 
- Conhece objetivo e principais regras do jogo. 

Dança 

Iniciar PE 
Aeróbica: 
- Marcha; 
- Corrida; 
- Step-touch 
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- Grape-vine; 
Cha-cha-cha: 
- Volta da mulher; 
- Volta dos dois; 
Regadinho: 
- Marcha; 
- Passo de passeio; 
- Passo saltado; 
- Voltas e Troca de par; 

Orientação 

Concluir I 
- Realiza um percurso com o cartão de controlo; 
- Orienta o mapa; 
- Identifica as características do percurso; 

Tabela 13 - Planeamento 3ª etapa 
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9 Planeamento da 4ª etapa 
 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Andebol 

Concluir PE 
- Finaliza com remate 
em salto utilizando 
fintas e mudanças de 
direção; 
- Ultrapassa o defesa 
1x1 (exploração 
horizontal e vertical); 
- Colabora na 
circulação de bola; 
GR: 
- Avisa os colegas. 

Iniciar PE 
- Remata em 
suspensão e em 
apoio; 
- Inicia rapidamente o 
contra-ataque; 
- Desmarca-se 
rapidamente 
(ocupando 
racionalmente o 
campo); 
- Interceção. 

Concluir I 
- Remata em salto; 
- Passe e receção em 
corrida; 
- Receção e remate 
em salto; 
GR:  
- Inicia contra-ataque.. 

Basquetebol 

Concluir PA 
- Conjuga ações com 
companheiros quando 
em superioridade; 
- Com bola 
desenquadra 
adversário direto; 
- Deslizamento; 
- Sobremarcação. 

Concluir E 
- Desmarca-se e corta 
para o cesto; 
- Passa a um 
companheiro em 
posição mais 
favorável; 
- Ressalto ofensivo; 
- Lançamento em 
salto; 
- Em exercício, 
mudanças entre as 
pernas e por trás das 
costas. 

Iniciar PE 
- Lançamento na 
passada; 
- Liberta-se do 
defensor para finalizar 
ou passar; 
- Dificulta drible, 
passe e lançamento; 
- Posição defensiva 
básica; 
- Arranque em drible; 
- Drible de proteção. 

Futebol 

Concluir PA 
- Penetra fintando ou 
driblando; 
- Dobra; 
- Fecha linhas de 
passe; 
- Compensa posição; 
- Fintas. 
 

Iniciar PA 
- Devolve a bola para 
a frente do 
companheiro; 
- Pressiona; 
- Remate de cabeça; 
- Passa rasteiro ou 
alto; 
- Drible. 
 

Concluir E 
- Escolhe quando 
passar, rematar, 
driblar; 
- Condução; 
- Conhece as regras 
das faltas e reposição 
da bola. 
GR: 
- Passa a 
desmarcado; 

Voleibol 

Concluir PA 
- Remata, passe 
colocado ou amorti; 
- Atitude defensiva 
protegendo 
companheiro; 
- Realiza com 
correção passe de 
costas e remate; 
- Realiza com 
correção 
deslocamentos e 
posições base. 
 

Concluir E 
- Serve por cima para 
zona difícil; 
- Em exercício remata 
em salto; 
- Em exercício 
posiciona-se e 
defende remate em 
manchete; 
- Realiza com 
correção serviço por 
cima. 
 

Concluir PE 
- Posiciona-se, recebe 
manchete ou passe 
(adapta), direcionando 
para passador; 
- Posiciona-se para 2º 
toque e passa alto 
para companheiro ou 
coloca para o campo 
adversário; 
- Realiza com 
correção manchete; 
- Realiza com 
correção serviço 
baixo. 

Ginástica de solo 
Concluir E 
- Cambalhota à 
retaguarda com 

Concluir PE 
- Cambalhota à frente 
e retaguarda com 

Iniciar PE 
- Cambalhota à frente 
com pernas 
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pernas juntas 
estendidas; 
- Rodada; 
- Cambalhota 
retaguarda com pino. 
 

pernas afastadas e 
cambalhota saltada. 
- Colabora nas ajudas; 
- Pino de braços com 
ajuda seguido de 
cambalhota à frente. 

afastadas; 
- Cambalhota à 
retaguarda com 
pernas afastadas; 
- Cambalhota saltada. 
 

Ginástica de 
aparelhos 

Concluir E 
Mini:; ¼ mortal atrás; 
Barra: Meia volta em 
apoio; Rolamento à 
frente seguido de 
balanços. 
 

Concluir PE 
Mini: Pirueta 
esquerda e direita; 
Trave: Saída com 
meia pirueta e 
receção equilibrada; 
Barra: Subida de 
frente (pronação) e 
saída em rolamento à 
frente; Saída em 
báscula à frente com 
receção equilibrada. 

Iniciar PE 
Plinto: Salto eixo no 
plinto transversal; 
Mini: Carpa pernas 
afastadas; 
Trave: Avião;  
Barra: Balanços 
laterais com mudança 
de pegas e cambiada 
percorrendo 
lateralmente a barra. 

Ginástica 
acrobática 

Concluir E 
Realizar corretamente as figuras da parte do elementar com: 
- Fluidez; 
- Sincronização; 
- Ligações. 

 

 

Atletismo 

Concluir E 
Corridas: Estafeta 
4x60 com 
testemunho;  
Barreiras: com 
partida em 4 apoios; 
 

Iniciar E 
Corridas: 50m com 
partida em 4 apoios; 
Saltos em altura: 
Técnica de Fosbury 
Flop; 
Lançamentos: Lança 
bola com pega 
correta. 

Concluir PE 
Corridas: 
Estafeta 4x50m com 
testemunho; 
Lançamentos: Lança 
o peso 3,4kg de 
costas com rotação do 
tronco sem balanços; 
 

Raquetas - Ténis 

Concluir E 
- Serviço por cima com correção; 
- Avança para a rede com oportunidade e faz vólei; 
- Executa smash. 

Dança 

Concluir E 
Aeróbica: 
- Polichinelo; 
- Passo em V; 
- Joelho cotovelo. 

Orientação 
Iniciar PE 
- Calcula distâncias; 
- Seleciona o trajeto. 

Tabela 14 - Planeamento 4ª etapa – Desenvolvimento e aplicação 

Matérias Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Andebol Consolidação e Revisão das dificuldades dos alunos ao longo das 



Escola Básica e Secundária de Gama Barros 
Plano anual de Turma 

 

Núcleo de estágio de Educação Física FMH 
Artur Rodrigues 

2012/2013 

28 

Basquetebol etapas anteriores. 
 
 

Futebol 

Voleibol 

Ginástica de solo 

Ginástica de 
aparelhos 

Ginástica 
acrobática 

Atletismo 

Raquetas - Ténis 

Dança 

Orientação 

Tabela 15 - Planeamento da 4ª etapa - Consolidação e Revisão 
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10 Avaliação 
 

10.1 Inicial 

  

Esta avaliação iniciou-se na primeira etapa. Tal como referido anteriormente, foi 

através dessa avaliação e do balanço da mesma que se procedeu ao planeamento de todo o 

ano letivo. 

 As informações referentes à AI serão partilhadas com os alunos, no sentido de 

conhecerem as suas dificuldades e qual o nível que poderão atingir. 

 

10.2 Formativa 

 

 Conhecendo a importância deste tipo de avaliação, pretendo, durante todo o ano letivo 

que os alunos acompanhem e tenham consciência do seu nível de desempenho durante as 

aulas, bem como do que deverão fazer para atingir os objetivos que pretendem. 

 Procurarei que este tipo de avaliação seja sistemático, regular e contínuo devendo ser 

feito através de FB frequente que espero conseguir dar em todas as aulas. Neste sentido, 

pretenderei após todas as aulas, preencher ou alterar as grelhas de avaliação formativas do 

GDEF, sobre as competências adquiridas pelos alunos. 

 Ao longo das aulas, será necessário definir uma ou duas competências por sessão, 

relacionadas com o objetivo da aula e irei avaliar os alunos nessas mesmas competências 

com 0, 1 ou 2, informando os mesmos dessa avaliação e permitindo que todos possam 

demonstrar as suas competências. 

 Por vezes, em algumas estações os alunos deverão realizar uma heteroavaliação dos 

alunos em prática para que analisem os erros dos colegas e avaliem a sua execução. Esta 

estratégia permitirá que os alunos discutam os critérios de êxito e componentes críticas de 

cada matéria, realizando uma reflexão e comparação entre os colegas e o seu próprio 

desempenho. Assim, os alunos ficam a conhecer as competências do programa e os que 

estão em prática ficam motivados. Esta também será uma estratégia para utilizar com os 

alunos que não realizam a prática, onde terão que avaliar os colegas. 

 À semelhança da estratégia anterior serão também criadas folhas de autoavaliação de 

forma a verificar se os alunos têm realmente conhecimento das suas capacidades e 

dificuldades. Serão também criadas fichas de autoavaliação para distribuir na última aula de 

cada UE, aos alunos, de maneira a tornar o processo avaliativo mais claro, promovendo a 

reflexão acerca do cumprimento ou não dos objetivos definidos, argumentando acerca dos 

motivos pelos quais conseguiram ou não cumprir com o estabelecido. 
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 No que diz respeito à área da AF será necessário realizar os testes da bateria do 

fitnessgram pelo menos uma vez durante todas as etapas, de forma a verificar se houve uma 

evolução das capacidades dos alunos e se estão todos dentro da ZSAF. 

 Por último, a avaliação formativa dos conhecimentos, será realizada pontualmente, 

recorrendo ao questionamento oral dos alunos, de forma a verificar a evolução dos 

conhecimentos para o teste escrito no final de cada etapa. 

 Ao longo de todo o ano pretendo transmitir regularmente informações sobre os alunos 

à DT e aos EE. 

  

10.3 Sumativa 

 

 A avaliação sumativa acontecerá no final de cada etapa (períodos escolares), com 

base nas informações recolhidas de cada aluno nas várias áreas de extensão ao longo do 

ano. Serão utilizados os critérios de classificação previstos pelo GDEF, quer para as 

atividades físicas e desportivas, quer para os conhecimentos e atitudes dos alunos nas aulas. 

A área da aptidão física será avaliada com recurso aos resultados obtidos no teste do 

fitnessgram. 

 

 

Domínios 

 

Competências Gerais 

 

Instrumentos 

 

Pesos / 

Percentagens 

CONHECIMENTO 
E 

CAPACIDADES 
90% 

- Desenvolver a aptidão física dentro 
da zona saudável do Fitnessgram. 

 
- Dominar as competências das 

diferentes matérias das atividades 
físicas (a nível técnico, tático e 

regulamentar). 
 

- Dominar os conhecimentos relativos 
aos processos de elevação e 

manutenção da aptidão física e das 
atividades físico-desportivas. 

- Bateria de 
testes 

Fitnessgram 

25% 

- Grelhas de 
registo para 
observações 

diretas. 

55% 

- Teste escrito 10% 

ATITUDES 
10% 

 
- Ser assíduo e pontual; 

- Respeitar o professor, os colegas e o 
espaço; 

- Trazer para as aulas o material 
necessário; 

- Demonstrar empenhamento na 
realização das atividades; 

- Fomenta um espírito de cooperação e 
entreajuda. 

 

Grelha de observação 

Tabela 16 - Avaliação Sumativa 
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11 Estratégias 
 

11.1 Processo Ensino-Aprendizagem 

 

11.1.1 Formação de grupos 

 

 A formação de grupos, tendo em conta os resultados da AI, poderá ser realizada de 

forma homogénea ou heterogénea, de acordo com as matérias abordadas e os seus 

objetivos. A opção por grupos homogéneos permite que os alunos que têm níveis 

semelhantes trabalhem juntos, contribuindo para uma maior eficácia das aprendizagens, de 

modo a não prejudicar as aprendizagens dos mesmos, o que poderá ser muito útil nos JDC. 

Por outro lado, a opção por grupos heterogéneos permite que os alunos de nível mais 

avançado ajudem e corrijam os colegas com mais dificuldades, potenciando o ensino 

recíproco. 

 A especificação dos grupos em cada matéria será feita nos planos de etapa ou, 

sempre que se justifique no plano de unidade. 

 

11.1.2 Estilos de ensino 

 

 No que diz respeito aos estilos de ensino pretendo que ao longo do ano se verifique 

uma mudança gradual do estilo de ensino por comando até o programa individual, ou seja, 

pretende-se que a minha participação na aula diminua, conferindo uma 

independência/autonomia cada vez maior aos alunos. 

 A utilização dos diferentes estilos de ensino variará também com as capacidades ou 

dificuldades que tenha perante as matérias a lecionar. Assim, nas matérias de ginástica e 

dança procurarei controlar a sessão, utilizando o estilo de ensino por comando. Com o 

decorrer das aulas procurarei utilizar o estilo de ensino recíproco na matéria de ginástica, 

como forma de complemento ao estilo de ensino por tarefa. Nesta matéria os alunos deverão 

ajudar-se entre si com recurso a fichas de apoio, promovendo a cooperação entre os alunos e 

um maior domínio das componentes críticas e ajudas de cada elemento gímnico abordado 

nesta matéria. 

Por outro lado, nos JDC procurarei dar maior autonomia aos alunos ao longo de todo o 

ano letivo. 

  

11.1.3 Alunos que não realizam a prática 

 

 Inicialmente os alunos que não realizavam a prática respondiam a um teste da área 

dos conhecimentos do ano transato (10º ano). Posteriormente, o NEFMH elaborou um 
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relatório de aula com perguntas que os alunos deviam responder de forma a registar tudo o 

que acontecia na aula, comentando os objetivos, os materiais utilizados, quais os exercícios 

utilizados e a sua finalidade. Ao longo da AI também utilizei por vezes esses alunos como 

auxiliares de todo o processo de aula, distribuindo coletes, orientando jogos e registando as 

competições entre os alunos. 

 Ao longo do ano pretendo, atribuir outras tarefas, nomeadamente a realização de 

ajudas numa estação da ginástica ou, o preenchimento de folhas de heteroavaliação dos 

colegas como foi referido anteriormente. Poderão, ainda, proceder a situações de arbitragem 

ou, ainda, de controlo de uma estação de aptidão física.  

 

11.1.4 Conteúdos programáticos 

 

Procurarei planear aulas politemáticas no sentido de conseguir trabalhar, com 

sucesso, várias matérias ao mesmo tempo. Sempre que possível, existirá uma estação de 

aptidão física, de modo a que todos os alunos possam trabalhar esta área e atingir a ZSAF. 
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12 Intervenção Pedagógica do professor 
 

 Neste ponto, procuro focar os meus objetivos prioritários para cada uma das 

dimensões do processo de ensino-aprendizagem, identificando os principais problemas e 

potencialidades identificadas na turma. 

 

12.1.1 Dimensão Instrução 

 

Numa fase inicial da aula deverei comunicar sempre a estrutura e os objetivos da 

sessão que os alunos devem atingir. Nos momentos de instrução devo ser breve e conciso 

recorrendo a palavras-chave. 

Apresentarei sempre uma atitude ativa no acompanhamento da turma, passando por 

todas as estações para fornecer muitos FB aos discentes, incentivando-os sempre para a 

prática, de forma a que se sintam motivados e aumentem o seu desempenho motor. 

Para que os alunos compreendam mais facilmente o pretendido utilizarei esquemas no 

quadro ou demonstrações dos exercícios e tarefas propostas. Sempre que possível serão os 

alunos de nível superior a demonstrar as tarefas. Durante as demonstrações, será 

fundamental referir os aspetos críticos, de maneira a que os objetivos estejam claros para 

todos os alunos. 

Outra estratégia é recorrer sistematicamente ao questionamento de forma a garantir a 

atenção de todos e verificar se entenderam a informação transmitida. 

 No final das aulas será inevitável realizar um balanço da mesma sobre os objetivos da 

sessão, esclarecer possíveis dúvidas e realizar um questionamento aos alunos verificando se 

aprenderam ou não. Nesta instrução final procurarei transmitir sempre informações relevantes 

para a aula seguinte. 

  

12.1.2 Dimensão Organização 

 

Ao longo da primeira etapa foi possível verificar que as rotinas estão bem 

desenvolvidas e as transições entre os exercícios são quase sempre elaboradas de forma 

rápida. Assim, procurarei que os alunos mantenham esse bom desempenho porque os alunos 

já sabem que após apitar uma vez iniciam-se os exercícios e quando apitar duas vezes 

finalizam-se os exercícios. Se estiver com a palma da mão aberta permanecem no mesmo 

sítio mas se fechar a mão têm de se deslocar rapidamente para junto de mim e formar uma 

meia-lua. 

Durante todo o ano, será imprescindível continuar a realizar a formação prévia dos 

grupos e continuar com a estratégia de montagem/arrumação do material por parte dos 

alunos. 
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Outro aspeto a ter em consideração é o facto de ter de garantir que todos os alunos 

estão prontos a iniciar a aula após os cinco minutos de tolerância. 

 

12.1.3 Dimensão Disciplina 

 

A turma tem-se revelado disciplinada e competitiva, pelo que deverei manter este tipo 

de clima. Para tal, procurarei planear as aulas no sentido de rentabilizar ao máximo o tempo 

efetivo de prática, aumentando o tempo potencial de aprendizagem dos alunos. Durante o ano 

letivo procurarei também manter conversas com os alunos no sentido de os informar sobre o 

seu desempenho nas aulas. 

Ao longo do ano será ainda necessário repreender e atuar de forma assertiva, punindo 

os comportamentos desviantes, sendo mais severo durante as aulas e não tolerando 

brincadeiras durante as sessões. 

 

12.1.4 Dimensão Clima Relacional 

 

Nesta dimensão tentarei promover um excelente clima professor-aluno apresentando 

uma atitude mais positiva e ativa durante a aula, incentivando os alunos, de forma a aumentar 

a intensidade dos exercícios e a frequência de FB motivacional. Reforçarei, positivamente as 

boas práticas e, por outro lado, repreenderei as atitudes menos próprias, chamando-os à 

razão. 

Ao longo do ano letivo, será essencial promover também um ótimo clima entre aluno-

tarefa através de exercícios adequados aos seus níveis de prática.  

Por fim, tentarei promover um excelente clima aluno-aluno, iniciando ou terminando, 

sempre que possível, a aula com um jogo pré-desportivo ou uma dinâmica de grupo, de modo 

a motivar os alunos para a prática e estabelecer um clima de aula positivo e de interação 

entre todos os alunos. 

 

12.1.5 Dimensão Feedback Pedagógico 

 

 Nesta dimensão deverei utilizar vários tipos de FB, dando preferência para avaliar o 

aluno inicialmente no seu desempenho, descrever o que realizou correta ou incorretamente e 

posteriormente prescrever como deve executar a tarefa de modo a corrigir os erros detetados. 

Durante todo o ano letivo procurarei estudar autonomamente as matérias de ginástica 

de solo, de aparelhos e de dança para que consiga garantir um conhecimento de base que 

me permita intervir da melhor forma junto dos alunos.  

 Será importante melhorar o meu posicionamento de modo a garantir que estou atento 

aos diferentes exercícios que estão a acontecer para intervir com FB sobre possíveis erros. 
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Tentarei dar ênfase à utilização de FB interrogativo, procurando compreender os 

conhecimentos dos alunos nas tarefas que executam. 
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13 Anexos  

13.1 Anexo 1 

 

 

Questionário 

 

Identificação do aluno 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Idade: ___   Ano: ___  Turma: ____  Nº: _________  Email: ____________________________ 

Vida Escolar 

Quais as disciplinas que mais e menos gostas? 

____________________________________________________________________________ 

Saúde e higiene 

Tens algum problema de saúde (cardíacos, respiratórios, lesões permanentes, etc) que limite 

ou impossibilite a prática desportiva? Qual? 

____________________________________________________________________________ 

Tomas alguma medicação? Qual? 

____________________________________________________________________________ 

Costumas tomar banho no final das aulas de EF? 

____________________________________________________________________________ 

Atividade Física/ Desporto 

Praticas alguma modalidade desportiva? Qual? Há quanto tempo praticas a modalidade? 

____________________________________________________________________________ 

Praticas alguma modalidade no Desporto Escolar? Qual? 

____________________________________________________________________________ 

Se não, gostarias de participar em alguma modalidade? (badminton, voleibol, basquetebol, 

andebol, dança, futsal) 

____________________________________________________________________________ 

Praticas exercício físico regularmente fora da escola? 

____________________________________________________________________________ 

Tempos livres 

Como ocupas os teus tempos livres? 

____________________________________________________________________________ 

Lesões desportivas 

Já sofreste, ou sofres, de alguma lesão? Aconteceu durante uma aula de EF?  

___________________________________________________________________________ 

Alimentação 

Diariamente comes/bebes (assinala com um “x”) 

Fruta: Sim ; Não ; Por vezes  

Leite: Sim ; Não ; Por vezes  

Outros laticínios (iogurtes, queijo, etc): Sim ; Não ; Por vezes  

Legumes/verduras: Sim ; Não ; Por vezes  

Pão/ cereais: Sim ; Não ; Por vezes  
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13.2 Anexo 2 

 

Nome dos Alunos da turma AV1 

Ana Mendes 

Cátia Santos 

Débora Pinheiro 

Diogo Almeida 

Diogo Martins 

Domingas Bartolomeu 

Elena Salin 

Jean Santos 

Jéssica Almeida 

Melissa Almeida 

Raquel Gomes 

Ricardo Aranda 

Soraia Carvalho 

Telmo Martins 

Nome dos Alunos da turma SE1 

André Victorino 

Aureo Andrade 

Barbara Costa 

Catarina Gonçalves 

Diana Marques 

Diogo Correia 

Diogo Barreto 

Edivaldo Andrade 

Edmara Bartolomeu 

Hugo Cussina 

Jéssica Moreira 

João Bernardo 

Rui António 

Simão José 

Volodymyr Senyk 

 

 


