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1. Introdução 
 

O Balanço da Avaliação Inicial (AI), consiste na apresentação do diagnóstico dos 

diferentes grupos de nível nas matérias avaliadas bem como do seu prognóstico. 

Este documento serve de base ao Plano Anual de Turma (PAT), uma vez que 

apresenta uma análise pormenorizada dos dados da AI, incluindo as dificuldades dos 

alunos e os seus ritmos de aprendizagem. 

Numa fase inicial, realizo uma caracterização da AI referindo os seus objetivos, a 

sua calendarização e as alterações que ocorreram ao longo de todo o processo.  

No tópico seguinte, reflito sobre todo o processo de AI, através de um balanço 

geral, de forma a verificar se os objetivos estabelecidos no plano de primeira etapa foram 

ou não cumpridos. 

De seguida, apresento os resultados nas diferentes matérias abordadas e na 

aptidão física, para conseguir realizar posteriormente uma análise dos resultados através 

de um quadro que mostra os níveis de diagnóstico, os níveis estabelecidos no PNEF e os 

prognósticos para cada grupo. 

Por fim, considerei fundamental abordar as minhas estratégias de intervenção 

pedagógicas, de modo a refletir sobre as minhas dificuldades e capacidades durante a 

lecionação das aulas.  
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2. Caracterização da Avaliação Inicial 
 

2.1 Objetivos 

 

Esta primeira etapa de planeamento tem, então, a designação de AI e destina-se, 

principalmente, ao levantamento, por parte do docente, do nível de competências dos 

alunos nas diferentes matérias a abordar ao longo de todo o ano letivo. Tal levantamento 

de informação, revela-se fundamental, na medida em que só a partir de um conhecimento 

geral da turma se poderá adaptar corretamente os objetivos aos alunos, não deixando 

que as tarefas a propor se afigurem demasiado fáceis ou demasiado difíceis de 

concretizar, levando a uma consequente desmotivação dos alunos. A AI parte de dois 

pressupostos fundamentais, incluir e diferenciar, tendo como principais objetivos o 

diagnóstico e o prognóstico. 

 

2.2 Caracterização espacial, temporal e material da escola 

 

Durante o período de AI tive a possibilidade de circular pelos quatro espaços – 

pavilhão (P1 e P2), ginásio e exterior durante quatro semanas e meia. Este fator permitiu 

uma avaliação de todas as matérias delineadas inicialmente. 

No que respeita às condições materiais, não há nenhum apontamento a fazer 

porque todos os espaços e materiais estavam sempre em boas condições para utilizar. 

 

2.3 Calendarização 

 

As matérias abordadas nas aulas de AI foram planeadas com base no PAI da 

escola, na rotação dos espaços e na duração das aulas. 

A primeira etapa iniciou-se no dia 14 de setembro com a aula de apresentação e 

terminou no dia 17 de outubro, sendo constituída por apenas uma unidade de ensino 

(UE), composta por dezasseis aulas (blocos de 90 minutos, 45+45). Esta UE foi utilizada 

para avaliar os jogos desportivos coletivos (Andebol, Basquetebol, Futebol e Voleibol), 

ginástica (Solo e Aparelhos) e atletismo (Corridas de velocidade, Salto em altura e 

Lançamento do peso). 

A escolha das matérias a abordar, em cada aula está diretamente relacionada 

com a rotação dos espaços (Anexo 1). 
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Matérias abordadas  

Avaliação Inicial 

Data Espaço Matéria 

14.09.12 Gin. Apresentação 

19.09.12 P2 Basquetebol e Andebol 

21.09.12 Gin. Ginástica solo e aparelhos 

26.09.12 P2 Consolidação Basquetebol e voleibol + Aptidão Física 

28.09.12 Gin. Dança + Consolidação Ginásticas 

03.10.12 P2 Atletismo + Aptidão Física 

Mudança dos espaços (Rotação2) 

10.10.12 Ext Andebol e Futebol 

12.10.12 P1 Vaivém + Consolidação Atletismo  

17.10.12 Ext Consolidação Andebol e futebol + Aptidão Física 

Tabela 1 - Matérias abordadas 

 

3.3.1 Alterações à calendarização 

 

 Ao longo do período de AI não existiram muitas alterações ao nível da 

planificação, o que pode ser justificado pelo planeamento inicial contemplar sempre duas 

aulas por matéria de forma a conseguir avaliar todos os alunos. 

 As únicas alterações que surgiram foi a mudança das aulas do dia 12 e 17 de 

outubro.  

A mudança da aula do dia 12 deveu-se ao facto de já ter avaliado a maioria dos 

alunos no atletismo e porque na aula anterior dessa matéria observei muitos alunos 

parados à espera da sua vez em cada estação. Assim, optei por realizar uma aula 

politemática com a inclusão da ginástica de solo na estação de lançamento do peso, a 

inclusão das barreiras na estação das corridas de velocidade e um trabalho de aptidão 

física na estação do salto em altura, de forma a garantir que todos os alunos estavam 

constantemente em prática. Na parte inicial dessa aula, após o vaivém, ainda realizei 

mais um pouco de dança com os alunos (cha-cha-cha) para completar o primeiro 
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momento em que abordei esta matéria e realizar uma avaliação não formal do nível dos 

mesmos, concluindo que a maioria já apresenta algumas competências a este nível. 

A aula do dia 17 estava planeada para o exterior segundo o roulement, mas foi 

necessário reformular rapidamente as matérias e os objetivos da aula porque tinha de ser 

realizada num terço do pavilhão, devido às condições climatéricas, ocupando o espaço 

com mais duas turmas. Inicialmente, foi muito difícil pensar em exercícios adequados 

para a minha turma devido ao número de alunos (29). Posteriormente, e com a ajuda do 

orientador estruturei a aula realizando as matérias de voleibol, basquetebol e ginástica de 

solo trabalhando sempre por estações devido ao pouco espaço e elevado número de 

alunos. 
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3. Balanço geral da Avaliação Inicial 
 

O PAI utilizado foi o existente no GDEF, onde melhoramos o enquadramento e 

justificação do mesmo. Foi ainda necessário, incluir a área de aptidão física e uma 

justificação para a ausência da área dos conhecimentos.  

Ao contrário das tabelas que criamos e sugerimos ao orientador para incluir no 

PAI, onde era necessário verificar individualmente cada aluno, nos diferentes critérios, 

das diversas matérias, o presente PAI, possui fichas de registo muito práticas e com 

pouca informação, o que foi difícil de compreender numa fase inicial, mas depois de 

explicadas pelo orientador, conseguimos conferir a sua mais-valia para a AI dos alunos. 

O PAI tinha como objetivo agrupar os alunos em três grupos, casos críticos, nível 

médio e nível superior. Posteriormente, atribuímos níveis aos grupos de acordo com o 

PNEF. A utilização desta estratégia foi muito prática, garantindo uma diminuição do 

tempo de observação, seguido de um aumento da intervenção junto dos alunos. Assim, 

consegui transmitir aos alunos informação pertinente, fornecendo feedbacks e não 

limitando apenas esta fase como um período de avaliação, mas também de 

aprendizagem e evolução dos alunos. 

A avaliação dos alunos foi centrada nas matérias de Futebol, Basquetebol, 

Voleibol, Andebol, Ginástica no Solo/Aparelhos e Atletismo (lançamento do peso, corridas 

de velocidade e salto em altura) como foi referido anteriormente. 

O planeamento da primeira UE foi realizado em conjunto com todo o núcleo de 

estágio, alterando apenas a estrutura das aulas de acordo com as características de cada 

turma. Esta estratégia permitiu-nos corrigir problemas e alterar significativamente os 

planos de aula adaptando-os à realidade após a observação das aulas dos colegas. 

Contudo, nas primeiras aulas estive mais preocupado na gestão e organização 

das tarefas, tentando criar um clima positivo de aprendizagem. Por conseguinte, senti 

imensas dificuldades no registo da AI não só porque não conseguia identificar os alunos 

pelo nome mas também porque estes não se conheciam uma vez que são de turmas 

diferentes.  

Com o decorrer das aulas comecei a perguntar aos alunos os seus números e 

turma, de forma a registar os três grupos de nível existentes, mas foi necessário refletir 

no final de cada aula verificando se os grupos eram homogéneos entre si. 

Reconheço a importância de ter planeado duas aulas para avaliar cada matéria, 

caso contrário, seria impossível ter dados fiáveis para a AI dos alunos. Outra estratégia 

que facilitou a diferenciação dos grupos, foi a sugerida pelo orientador que consistia em 

separar as raparigas dos rapazes no início da AI. Esta indicação ajudou a separar os 



Agrupamento de Escolas D. Maria II 
Escola Básica e Secundária de Gama Barros 

 

 
Núcleo de estágio de Educação Física FMH 

Artur Rodrigues 
2012/2013 

10 

alunos que se destacavam pela positiva e negativa, faltando apenas formar o grupo de 

nível médio, admitindo que este grupo teve uma maior atenção. 

Após conhecer o nome de todos os alunos o processo de observação e registo 

tornou-se muito mais prático e fácil. Porém, continuei a focar a minha atenção ao nível do 

controlo da turma e da gestão das tarefas, tornando-se necessário realizar o 

preenchimento das folhas de registo no final de algumas aulas.  

Na minha opinião, considero que a AI decorreu da melhor forma pois tentei manter 

sempre um clima positivo e uma boa relação com os alunos, ajudando no processo de 

ensino-aprendizagem. A maioria dos alunos estiveram sempre disponíveis para aprender 

e evoluir, apresentando na sua maioria interesse nas tarefas desempenhadas. As 

principais dificuldades com que me deparei relacionam-se sobretudo com a capacidade 

de observar os alunos, preencher as folhas de registo, existir alguns alunos desmotivados 

para a prática de EF e estar por vezes de costas para alguns alunos. 

Por fim, saliento que o aluno Diogo Martins não realizou nenhuma aula de AI pois 

conforme justificou, apresentava problemas físicos impedindo-o de desempenhar as 

tarefas propostas. Neste sentido, solicitei um atestado médico que foi entregue pelo aluno 

na penúltima aula e enviado para a diretora de turma para que tomasse conhecimento e 

justificasse as devidas faltas. Após conversar com a professora do ano transato percebi 

que o aluno não realizava muitas vezes as aulas de EF e assim, será colocado no 

balanço da AI e no PAT no grupo dos alunos com mais dificuldades. Por sua vez, o aluno 

André Victorino apenas realizou as quatro últimas aulas da AI e será considerado no 

Balanço da AI e colocado no PAT no grupo dos alunos de nível superior pelas 

capacidades que demonstrou nas aulas em que esteve presente. 

Segundo os dados recolhidos, considero que consegui assegurar os objetivos 

estabelecidos no plano de 1ª etapa. Porém, neste ponto, irei, sucintamente, responder se 

os objetivos enunciados foram ou não cumpridos. 

 

3.1.1 Apresentação do programa/matérias 

 

Logo na aula de apresentação os alunos ficaram a conhecer todo o programa e 

matérias a abordar durante o presente ano letivo. Contudo, no que diz respeito à área 

das Atividades Físicas e Desportivas, durante a AI, os alunos experimentaram a quase 

totalidade dos subdomínios e das matérias que serão abordadas ao longo do ano. A 

exceção aconteceu na matéria de raquetes, estando definido pelo GDEF o ténis para o 

secundário. Na matéria de dança, apenas foi abordado o cha-cha-cha em partes 

reduzidas das aulas sem realizar uma AI formal dos alunos. 
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A área da Aptidão Física, foi apenas avaliada com recurso ao teste do vaivém 

(aplicado no início de uma aula), uma vez que, por decisão do GDEF, a restante 

avaliação da referida área está inerente às matérias a abordar, sendo considerado que o 

aluno terá que possuir uma condição física de base que lhe permita suportar o esforço 

exigido em cada aula, destacando-se facilmente os casos que apresentem limitações 

nessa mesma condição física. 

A área dos Conhecimentos não foi incluída nesta etapa, uma vez que o GDEF 

definiu um conjunto de conhecimentos a adquirir em cada ano de escolaridade, 

considerando que é inadequado avaliar se os alunos aprenderam, ou não, os 

conhecimentos do ano anterior. Tal consideração deve-se ao facto do 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 

letivo. 

 

3.1.2 Recolha de dados que possibilitem a criação de grupos de 

nível dentro da turma 

 

Através das tabelas de registo da AI presentes no PAI (Anexo 2) foi possível 

especificar o que os alunos atingiam em cada matéria e agrupá-los por grupos de nível, 

formando grupos homogéneos: 

 Casos Críticos; 

 Nível Médio; 

 Nível Superior. 

 

3.1.3 Avaliação do nível inicial dos alunos e das suas 

possibilidades de desenvolvimento nas diferentes matérias 

 

Os alunos após terem sido agrupados em grupos de nível foram avaliados sobre o 

seu nível inicial tendo em consideração sete níveis de especificação, nomeadamente: 

 Não Introdutório – NI; 

 Parte de Introdutório - PI 

 Introdutório – I; 

 Parte do Elementar – PE; 

 Elementar – E; 

 Parte do Avançado – PA; 

 Avançado - A. 
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Sendo assim, após realizar o diagnóstico defini o prognóstico que espero que 

cada grupo de nível atinja no final do presente ano letivo nas matérias onde incidi a 

minha AI. (pag. 24 Análise de resultados) 

 

3.1.4 Ensino ou consolidação de rotinas e normas de 

funcionamento 

 

Nesta primeira etapa, foi necessário implementar algumas rotinas de organização 

e funcionamento dentro da aula, nomeadamente a pontualidade, a colocação dos alunos 

nos momentos de instrução, as regras de cada espaço, as estratégias de controlo da 

turma e o funcionamento da hidratação durante as aulas. 

 Relativamente à pontualidade foi estabelecido pela escola a regra dos cinco 

minutos de tolerância para se equipar, o que estabeleci com os alunos que deveriam 

estar prontos junto ao professor para iniciar a aula, caso contrário tinham falta de atraso. 

Contudo, houve muitos alunos a chegarem atrasados e então utilizei a estratégia de 

deixar esses alunos separados do restante grupo durante a instrução inicial. Essa 

estratégia tornou-se ineficaz e continuaram a chegar atrasados. Nesse sentido, optei por 

ordenar que realizassem a parte inicial do aquecimento de forma individual nas bancadas 

do pavilhão, estratégia que resultou um pouco melhor e que diminuiu o número de 

atrasos. Apenas marquei uma vez falta de atraso no livro do ponto, porque o aluno João 

Bernardo chegou cerca de quinze minutos atrasados após os cinco de tolerância. 

 No que diz respeito à colocação dos alunos nos momentos de instrução, defini os 

espaços onde deviam sentar-se na fase inicial da aula e estabeleci que se organizam em 

meia-lua à minha frente durante o decorrer das aulas para que consiga ver todos os 

alunos. 

 Desde a primeira aula, os alunos foram informados sobre as regras de cada 

espaço de aula, sendo proibido utilizar ténis ou meias no ginásio e apenas realiza a aula 

quem tem sapatilhas adequadas para esse espaço. Os alunos que não trouxessem o 

material adequado para a aula tinham falta de material. 

 Na segunda aula, a primeira prática, foi fundamental definir as estratégias de 

controlo da turma, ficando definido que após o professor apitar uma vez iniciavam-se os 

exercícios e quando apitasse duas vezes finalizavam-se os mesmos. Se o professor 

estivesse com a palma da mão aberta permaneciam no mesmo sítio mas se fechasse a 

mão tinham de se deslocar rapidamente para junto deste e formar uma meia-lua. 

Considero que estes sinais foram bem implementados, mas por diversas vezes os alunos 

demoraram algum tempo a reagir ao estímulo e a permanecer em silêncio. 
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 Por fim, defini com os alunos que a hidratação seria sempre realizada em grupos 

e que devia ser o mais rápido possível de forma a perdermos pouco tempo de prática. 

  

3.1.5 Criação de um bom clima de aula 

 

A maioria dos alunos são empenhados e através desse fator consegui criar e 

desenvolver um bom clima de aula. Todavia, existe um conjunto de alunos pouco 

motivados e cujo empenho nas aulas é baixo. Considero que o clima da aula poderá 

melhorar se conseguir fazer com que esses alunos percebam os benefícios da disciplina 

na sua formação e saúde, através de um planeamento que privilegie a diferenciação 

entre todos os alunos. 

 Reconheço que em algumas aulas houve alunos sentados ou encostados, aspeto 

que devo ter em consideração de forma a conseguir criar objetivos que motivem todos os 

alunos para a prática. 

 

3.1.6 Identificação de matérias prioritárias 

 

 A recolha de dados sobre os alunos ajudou na identificação das matérias 

prioritárias (pág. 22 Matérias prioritárias) que serão a base para o processo de decisão 

sobre o planeamento. No seguimento do trabalho serão apresentadas as matérias 

prioritárias. 

 

3.1.7 Recolha de dados para o desenvolvimento da 2ª etapa  

 

Os dados recolhidos nesta etapa permitem-me definir as prioridades de 

desenvolvimento para a 2ª etapa. 

 

3.1.8 Identificar alunos cujas características possam indiciar 

necessidades específicas 

 

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 Diana Diogo Correia Raquel Jean João Rui António 
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Pinheiro Marques Gomes Santos Bernardo 

João 

Bernardo 

Jean 

Santos 

Débora 

Pinheiro 
   Simão José 

Tabela 2 - Alunos com necessidades específicas 

 

3.1.9 Recolha de dados para, em conjunto com os outros 

professores do grupo, aferir o plano plurianual, estabelecendo 

metas específicas 

 

Este objetivo será cumprido quando existir a conferência curricular com os 

restantes professores da escola que lecionam o 11º ano da turma AV1 e SE1. 
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4. Resultados 
 

Neste tópico é inevitável ter em conta os níveis de especificação apresentados no 

PNEF, para cada matéria do 11º ano e todos os dados obtidos nas folhas de registo do 

PAI. Assim, serão apresentados os resultados de cada grupo de nível através de tabelas 

e posteriormente determinadas quais as matérias prioritárias e não prioritárias para o 

planeamento da 2ª Etapa – Aprendizagem e Desenvolvimento. 

Nos grupos identificados na turma, será necessário atribuir um nível de 

competência, de acordo com o estipulado no PNEF como já referi anteriormente (NI, PI, I, 

PE, E, PA e A). Para considerar que o aluno se encontra em determinado nível, deverá 

ter 50% das competências previstas para esse mesmo nível. Se tiver entre 25-50% 

encontrar-se-á na parte do nível em questão. Até 25% encontra-se no nível não 

introdutório. 

 

4.1 Jogos Desportivos Coletivos 

 

Segundo o PNEF, a meta a atingir pelos alunos no 11º ano de escolaridade nos 

jogos desportivos coletivos é o nível Avançado. 

 

4.1.1 Andebol 

 

Andebol 

Casos Críticos Nível Médio Nível Superior 

Ana Nunes Catarina Gonçalves André Victorino 

Bárbara Costa Domingas Bartolomeu Aureo Andrade 

Cátia Santos Edmara Bartolomeu Diogo Barreto 

Diana Marques Jéssica Almeida Edivaldo Andrade 

Diogo Almeida Melissa Almeida Hugo Cussina 

Diogo Correia Raquel Gomes Rui António 

Diogo Martins Ricardo Aranda Simão José 

Débora Pinheiro Soraia Carvalho Telmo Martins 

Elena Salin Volodymyr Senyk   

Jean Santos     

Jéssica Moreira     

João Bernardo     

12 41% 9 31% 8 28% 

Nível PNEF: NI Nível PNEF: PI Nível PNEF: I 

Tabela 3 - Grupos de nível no Andebol 



Agrupamento de Escolas D. Maria II 
Escola Básica e Secundária de Gama Barros 

 

 
Núcleo de estágio de Educação Física FMH 

Artur Rodrigues 
2012/2013 

16 

 

Gráfico 1 - Grupos de nível no Andebol 

 

4.1.2 Basquetebol 

 

Basquetebol 

Casos Críticos Nível Médio Nível Superior 

Ana Nunes Catarina Gonçalves André Victorino 

Bárbara Costa Domingas Bartolomeu Aureo Andrade 

Cátia Santos Edmara Bartolomeu Diogo Barreto 

Diana Marques Jean Santos Edivaldo Andrade 

Diogo Almeida João Bernardo Hugo Cussina 

Diogo Correia Jéssica Almeida Ricardo Aranda 

Diogo Martins Jéssica Moreira Rui António 

Débora Pinheiro Melissa Almeida Simão José 

Elena Salin Raquel Gomes Telmo Martins 

Soraia Carvalho Volodymyr Senyk   

10 35% 10 34% 9 31% 

Nível PNEF: PI Nível PNEF: I Nível PNEF: PE 

Tabela 4 - Grupos de nível no Basquetebol 

41% 

31% 

28% 

Andebol 

Casos Críticos - NI Nível Médio - PI Nível Superior - I 
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Gráfico 2 - Grupos de nível no Basquetebol 

 

4.1.3 Futebol 

 

Futebol 

Casos Críticos Nível Médio Nível Superior 

Ana Nunes Bárbara Costa Catarina Gonçalves 

Cátia Santos Domingas Bartolomeu André Victorino 

Diana Marques Edmara Bartolomeu Aureo Andrade 

Diogo Almeida João Bernardo Diogo Barreto 

Diogo Correia Jean Santos Edivaldo Andrade 

Diogo Martins Jéssica Almeida Hugo Cussina 

Débora Pinheiro Jéssica Moreira Ricardo Aranda 

Elena Salin Melissa Almeida Rui António 

  Raquel Gomes Simão José 

  Soraia Carvalho Telmo Martins 

    Volodymyr Senyk 

8 28% 10 34% 11 38% 

Nível PNEF: PI Nível PNEF: I Nível PNEF: E 

Tabela 5 - Grupos de nível no Futebol 

35% 

34% 

31% 

Basquetebol 

Casos Críticos - PI Nível Médio - I Nível Superior - PE 
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Gráfico 3 - Grupos de nível no Andebol 

 

4.1.4 Voleibol 

 

Voleibol 

Casos Críticos Nível Médio Nível Superior 

Ana Nunes Catarina Gonçalves André Victorino 

Cátia Santos Bárbara Costa Aureo Andrade 

Diana Marques Domingas Bartolomeu Diogo Barreto 

Diogo Almeida Edmara Bartolomeu Edivaldo Andrade 

Diogo Correia Jéssica Almeida Hugo Cussina 

Diogo Martins Jéssica Moreira João Bernardo 

Débora Pinheiro Melissa Almeida Ricardo Aranda 

Elena Salin Raquel Gomes Rui António 

Jean Santos Soraia Carvalho Simão José 

Volodymyr Senyk   Telmo Martins 

10 35% 9 31% 10 34% 

Nível PNEF: PI Nível PNEF: PE Nível PNEF: E 

Tabela 6 - Grupos de nível no Voleibol 

28% 

34% 

38% 

Futebol 

Casos Críticos - PI Nível Médio - I Nível Superior - E 
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Gráfico 4 - Grupos de nível no Voleibol 

 

4.2 Ginástica  

 

Segundo o PNEF, a meta a atingir pelos alunos no 11º ano de escolaridade na 

ginástica é o nível Avançado. 

 

4.2.1 Ginástica de solo 

 

Solo 

Casos Críticos Nível Médio Nível Superior 

Ana Nunes Bárbara Costa André Victorino 

Cátia Santos Edmara Bartolomeu Aureo Andrade 

Diana Marques Elena Salin Catarina Gonçalves 

Diogo Almeida Jéssica Almeida Domingas Bartolomeu 

Diogo Barreto Jéssica Moreira Edivaldo Andrade 

Diogo Correia Melissa Almeida Hugo Cussina 

Diogo Martins Raquel Gomes Ricardo Aranda 

Débora Pinheiro Soraia Carvalho Rui António 

Jean Santos   Simão José 

João Bernardo   Telmo Martins 

Volodymyr Senyk     

11 38% 8 28% 10 34% 

Nível PNEF: NI Nível PNEF: I Nível PNEF: PE 

Tabela 7 - Grupos de nível na Ginástica de solo 

35% 

31% 

34% 

Voleibol 

Casos Críticos - PI Nível Médio - PE Nível Superior - E 
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Gráfico 5 - Grupos de nível na Ginástica de solo 

 

4.2.2 Ginástica de aparelhos 

 

Aparelhos 

Casos Críticos Nível Médio Nível Superior 

Ana Nunes Catarina Gonçalves André Victorino 

Cátia Santos Bárbara Costa Aureo Andrade 

Diana Marques Diogo Barreto Edivaldo Andrade 

Diogo Almeida Domingas Bartolomeu Hugo Cussina 

Diogo Correia Edmara Bartolomeu Ricardo Aranda 

Diogo Martins Jean Santos Rui António 

Débora Pinheiro João Bernardo Simão José 

Elena Salin Jéssica Almeida Telmo Martins 

Soraia Carvalho Jéssica Moreira   

Volodymyr Senyk Melissa Almeida   

  Raquel Gomes   

10 34% 11 38% 8 28% 

Nível PNEF: NI Nível PNEF: PI Nível PNEF: PE 

Tabela 8 - Grupos de nível na Ginástica de aparelhos 

38% 

28% 

34% 

Ginástica Solo 

Casos Críticos - NI Nível Médio - I Nível Superior - PE 
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Gráfico 6 - Grupos de nível na Ginástica de aparelhos 

 

4.3 Atletismo 

 

Segundo o PNEF, a meta a atingir pelos alunos no 11º ano de escolaridade no 

atletismo é o nível Avançado. 

 

Atletismo 

Casos Críticos Nível Médio Nível Superior 

Ana Nunes Bárbara Costa André Victorino 

Cátia Santos Catarina Gonçalves Aureo Andrade 

Diana Marques Domingas Bartolomeu Diogo Barreto 

Diogo Almeida Edmara Bartolomeu Edivaldo Andrade 

Diogo Correia João Bernardo Hugo Cussina 

Diogo Martins Jean Santos Ricardo Aranda 

Débora Pinheiro Jéssica Almeida Rui António 

Elena Salin Melissa Almeida Simão José 

Jéssica Moreira Raquel Gomes Telmo Martins 

Soraia Carvalho Volodymyr Senyk   

10 35% 10 34% 9 31% 

Nível PNEF: PI Nível PNEF: I Nível PNEF: PE 

Tabela 9 - Grupos de nível no Atletismo 

34% 

38% 

28% 

Ginástica de Aparelhos 

Casos Críticos - NI Nível Médio - PI Nível Superior - PE 
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Gráfico 7 - Grupos de nível no Atletismo 

 

4.4 Matérias prioritárias 

 

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. 

Matérias Grupos 

Andebol 

Todos os grupos 
Atletismo 

Ginástica de solo 

Ginástica de aparelhos 

Basquetebol Grupo dos Casos críticos 

Tabela 10 - Matérias prioritárias 

  

4.5 Aptidão física 

 

 Conforme 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 durante as aulas estes alunos 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 para atingir o sucesso na disciplina. 

35% 

34% 

31% 

Atletismo 

Casos Críticos - PI Nível Médio - I Nível Superior - PE 
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Nome dos Alunos (AV1) Resultado ZSAF (Sim ou Não) 

Ana Mendes Não fez 
Cátia Santos 24 Sim 

Débora Pinheiro 24 Sim 
Diogo Almeida Não fez 
Diogo Martins Não fez 

Domingas Bartolomeu 24 Sim 
Elena Salin 24 Sim 
Jean Santos Não fez 

Jéssica Almeida 24 Sim 
Melissa Almeida 24 Sim 
Raquel Gomes 24 Sim 
Ricardo Aranda 53 Sim 
Soraia Carvalho 24 Sim 
Telmo Martins 53 Sim 

Nome dos Alunos (SE1) Resultado ZSAF (Sim ou Não) 

André Victorino 53 Sim 
Aureo Andrade 53 Sim 
Barbara Costa 24 Sim 

Catarina Gonçalves 24 Sim 
Diana Marques 24 Sim 
Diogo Correia 42 Não 
Diogo Barreto 39 Não 

Edivaldo Andrade 53 Sim 
Edmara Bartolomeu 10 Não 

Hugo Cussina 53 Sim 
Jéssica Moreira 24 Sim 
João Bernardo 35 Não 

Rui António 53 Sim 
Simão José 53 Sim 

Volodymyr Senyk 50 Não 
Tabela 11 - Resultados Vaivém 

 

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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5. Análise de resultados 
 

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 PA PA E 

Voleibol E PE PI A PA E PE 

Basquetebol E I PI A PA E PE 

Andebol I PI NI A PE PE I 

Atletismo PE I PI A E E PE 

Ginástica de 
Solo 

PE I NI A E PE PE 

Ginástica de 
Aparelhos 

PE PI NI A E PE PE 

Tabela 12 - Diagnóstico e Prognóstico 

Os dados recolhidos na AI, refletem um nível muito abaixo do pretendido pelo 

PNEF, para o 11º ano de escolaridade, facto que devo ter em consideração, de forma a 

ser capaz de encontrar estratégias, para conseguir uma melhor aprendizagem e evolução 

dos alunos. 

Penso que alguns alunos, ainda não se encontram devidamente familiarizados 

com os objetivos que têm de cumprir, para obter a nota mínima positiva na disciplina e 

então optam por não trazer equipamento ou não fazem a aula. Espero que durante a 

próxima etapa, consigam compreender que sem realizarem aulas práticas não 

conseguem obter sucesso na EF. 

Considero que muitos alunos com um pouco de mais trabalho, entrega e empenho 

nas aulas facilmente conseguirão atingir níveis superiores em várias matérias.  

A matéria de Andebol é um dos casos mais críticos em que a maioria dos alunos 

apresenta muitas dificuldades a manipular a bola (pega, drible, passe, receção e remate) 

demonstrando um conhecimento bastante reduzido sobre o jogo sobretudo ao nível das 

regras e dos critérios de êxito dos gestos técnicos. 
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No Andebol destaco que o aluno Telmo Martins já possui o nível Avançado por ser 

atleta federado da modalidade. Os alunos no grupo dos casos críticos apresentam 

grande heterogeneidade entre si, em particular os alunos Cátia Santos, Diogo Almeida, 

Diogo Correia, Débora Pinheiro e Elena Salin apresentam ainda mais dificuldades que os 

restantes. 

Na matéria de basquetebol, considero que dos jogos desportivos coletivos, deve 

ser a que os alunos apresentam capacidade para uma maior margem de progressão, 

contudo, penso que também pode estar relacionado com o facto de ser realizado num 

espaço mais reduzido que o Andebol e Futebol, em que o número de elementos por 

equipa foi mais reduzido. No basquetebol é necessário referir que o aluno Hugo Cussina 

já apresenta um nível avançado porque é atleta federado desta modalidade. Esta matéria 

será prioritária para o grupo de alunos considerados como casos críticos, onde destaco 

os alunos Ana Nunes, Cátia Santos, Diogo Almeida, Diogo Correia e Débora Pinheiro 

com mais dificuldades. 

O Futebol é a matéria que apresenta melhores resultados, onde a maioria dos 

alunos pode chegar próximo do nível definido no PNEF para este ano de escolaridade 

(Avançado). O grupo dos alunos de nível superior e médio apresentam grande 

homogeneidade entre si apresentando um nível de jogo elementar. No grupo dos casos 

críticos todos os alunos apresentam poucas capacidades com um jogo caraterizado por 

uma grande aglomeração em torno da bola, como no Andebol e Basquetebol, não 

ocupando de forma racional e equilibrada o espaço de jogo. 

Na matéria de Voleibol o aluno André Victorino destaca-se mais que os restantes 

no nível superior porque pratica a modalidade na equipa de desporto escolar da escola. 

No nível médio as alunas Catarina Gonçalves e Raquel Gomes apresentam mais 

competências do que as restantes estando próximas do nível superior. No grupo dos 

casos críticos os alunos apresentam muitas dificuldades em manter a bola no ar e no 

enquadramento com a mesma, aspetos fundamentais para ter em consideração nas 

próximas aulas desta matéria. O aluno Diogo Almeida apresenta mais dificuldades que os 

outros alunos, onde optei na segunda aula por não incluí-lo com os restantes a fim de 

não prejudicar quer a sua aprendizagem quer a evolução dos colegas. Dado que 

apresentava grandes contrariedades ao nível do passe, pedi-lhe que executasse dois 

toques de dedos consecutivos para depois lançar contra a parede e assim 

sucessivamente. Durante o exercício transmiti alguns feedbacks para que o aluno 

conseguisse melhorar mas reconheço que não houve uma evolução significativa, sendo 

depois integrado com os restantes. 

Na ginástica de solo os grupos de nível superior e médio são muito homogéneos 

entre si, estando separados apenas pela diferença de execução em dois elementos 
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gímnicos (Roda e apoio facial invertido seguido de cambalhota). No grupo dos alunos 

com mais dificuldade destaco que nenhum aluno consegue realizar corretamente todos 

os elementos do nível introdutório (cambalhota à frente, atrás e avião) elementos que já 

deviam ter consolidado em anos anteriores.  

A matéria de Ginástica de aparelhos é constituída pelos “saltos” no mini-trampolim 

e no boque, onde tinham de realizar salto em extensão e pirueta e no último salto ao eixo 

e entre mãos. À semelhança do que acontece na ginástica de Solo, também na Ginástica 

de aparelhos os alunos apresentam algumas dificuldades na consecução dos objetivos. 

O grupo dos alunos de nível superior é mais reduzido mas apresentam um nível muito 

semelhante entre si. No grupo dos alunos dos casos críticos destaco as alunas Cátia 

Santos e Débora Pinheiro e Diana Marques que não realizam nenhum dos saltos.  

No atletismo os grupos de nível apresentam grande homogeneidade entre os 

alunos e heterogeneidade entre si. A maioria dos alunos apresenta as competências 

mínimas nas corridas de velocidade e no lançamento do peso, onde apenas surgem 

maiores discrepâncias no salto em altura. Alguns alunos dos casos críticos não realizam 

corretamente a técnica de tesoura e os restantes apresentam algumas dificuldades na 

técnica de Fosbury Flop. 

Fazendo uma análise mais aprofundada, consigo identificar dois extremos quanto 

às competências dos alunos. 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 13 - Casos extremos 

Considero ainda, que o aluno Diogo Martins deve ser acompanhado ao pormenor 

na próxima etapa para que consiga verificar se de facto pertence ao grupo de alunos 

considerados como casos críticos. 

Durante a realização do PAT será necessário recorrer a este documento como 

mediador da minha planificação. 
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6. Estratégias de intervenção pedagógica do professor 
 

 6.1 Dimensão Instrução 

 

 Considero que a dimensão instrução foi melhorando ao longo de todas as aulas 

pelo facto de ser cada vez mais pensada e elaborada. 

 Na instrução inicial procurei sempre reforçar a ideia que esta AI servia apenas de 

diagnóstico do nível dos alunos e apresentei no início de cada sessão a estrutura e 

objetivos das aulas. Antes da aula começar garanti sempre as condições de segurança 

dos alunos, no que respeita ao material utilizado e pedia para retirarem os acessórios que 

traziam consigo (brincos, anéis, pulseiras e relógios). 

 Numa fase inicial solicitei sempre que os alunos realizassem uma meia-lua à 

minha frente para que conseguisse controlar todos os alunos e pretendi sempre ser breve 

e conciso. Procurei sempre que possível realizar demonstração, utilizando por diversas 

vezes os alunos como agentes de ensino e foi frequente o questionamento aos mesmos 

sobre o pretendido. 

 Reconheço que tenho de melhorar significativamente a minha colocação da voz, 

tendo algumas dificuldades em fazer-me ouvir quando os alunos estão mais afastados. 

 

 6.2 Dimensão Organização 

 

 Como já foi referido no início deste documento, foi necessário criar inicialmente 

estratégias de controlo com a turma e determinar sinais e regras para a utilização dos 

diferentes espaços. 

 Considero que evolui bastante ao nível das rotações e sobretudo das transições 

optando por dar tarefas aos diferentes grupos de nível para a preparação e arrumação do 

material. O facto de ter definido sempre nos planos de aula os diferentes grupos facilitou 

a dinâmica das aulas de modo a evitar tempos mortos. 

 

 6.3 Dimensão Disciplina 

 

 A utilização das estratégias de controlo da turma facilitou para que não existissem 

problemas de indisciplina e logo que surgiam estava sempre em cima do acontecimento e 

intercedia rapidamente junto dos alunos. Tive quase sempre o cuidado de circular por 

todo o espaço das aulas, procurando controlar o comportamento dos alunos ao perto e à 

distância, o que nem sempre foi fácil porque ficava muitas vezes de costas para alguns 

alunos, aspeto que devo melhorar significativamente. 
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 6.4 Dimensão Clima de Aula 

 

 Desde a primeira aula, procurei proporcionar um clima de aula favorável à 

avaliação dos alunos.  

Considero que consegui conquistar a confiança de alguns alunos e toda a turma 

me respeita e cumpre o solicitado nas aulas. Posso afirmar que a grande maioria dos 

alunos gostam, e estão motivados para a prática das aulas de EF.  

 

 6.5 Dimensão Feedback 

  

 Uma das estratégias delineadas com o orientador de estágio e colegas do núcleo 

foi a intervenção constante com os alunos, fornecendo FB no sentido de melhorar a 

performance dos mesmos nas matérias avaliadas. Ao início esta tarefa era complexa e 

difícil por não conseguir conciliar a tarefa de observar e registar as capacidades dos 

alunos com a transmissão sistemática de FB. 
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8. Anexos  

7.1 Anexo 1 

 

 

 

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



 

7.2 Anexo 2 

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: 

 


