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I - Introdução 
 

 O presente plano serve como base ao trabalho a desenvolver num conjunto de 

oito aulas, correspondentes à segunda unidade de ensino (UE) da terceira etapa, desde o 

dia 4 de fevereiro até 15 de março (final do 2º período). 

 Inicialmente, será apresentado o balanço da primeira UE da terceira etapa, no 

sentido de garantir que as decisões do planeamento formam entre si uma unidade 

coerente, assegurando a progressão do processo de ensino aprendizagem dos alunos. 

Neste sentido, é apresentado o planeamento e as suas alterações, o trabalho que foi 

desenvolvido na área das atividades físicas e desportivas, na aptidão física, bem como 

na área dos conhecimentos. De seguida, apresento os conteúdos abordados e realizo um 

balanço sobre os objetivos alcançados ou não por cada grupo de nível. Por fim, descrevo 

as estratégias de avaliação formativa aplicadas e realizo uma breve reflexão sobre o meu 

desempenho como docente nesta primeira UE. 

 Na segunda parte deste documento, serão apresentadas as opções 

metodológicas, referentes às estratégias de lecionação das aulas da segunda UE, 

descrevendo os seus objetivos gerais, a calendarização e os planos de aulas. 

  



Escola Básica e Secundária de Gama Barros 
Plano da 2ª UE da 3ª Etapa  

Núcleo de estágio de Educação Física FMH 
Artur Rodrigues 

  2012/2013  

5 

1 Balanço da Primeira Unidade de ensino da 3ª Etapa 
 

1.1 Planeamento 

 

 Nesta primeira unidade de ensino (UE) da terceira etapa foram lecionadas as 

nove aulas planeadas inicialmente (18 aulas em blocos de 45 minutos).   

 Matérias a abordar na 1ª Unidade de Ensino 

Data Espaço Matéria 

04.01.13 

P2 

Basquetebol + Voleibol + Atletismo (salto em altura, 

corrida de velocidade, estafetas, lançamento do peso 

e do vortex) + Aptidão física 

11.01.13 

18.01.13 

23.01.13 

P1 

30.01.13 

08.01.13 

Gin. 

Dança (Cha-cha-cha, Regadinho e Kizomba) + 

Ginástica acrobática, Ginástica de aparelhos + 

Ginástica de solo 16.01.13 

25.01.13  

Ext Andebol + Futebol + Ténis + Orientação 

01.02.13 

Tabela 1 - Planeamento 1ª UE 

  

 De acordo com o planeado inicialmente as aulas mantiveram a mesma estrutura 

em toda a UE. Contudo, na primeira aula desta UE, no P2, os alunos estavam muito 

conversadores e perdi algum tempo na instrução e demonstração dos exercícios, o que 

pode ser justificado pelo regresso às aulas, após um longo período de férias. Por vezes, 

foi necessário levantar o tom de voz e pedir silêncio, ou até mesmo calar-me para que os 

alunos realizassem o mesmo. Por ser a primeira aula e como se iria repetir nas próximas 

sessões neste espaço, optei por demonstrar o pretendido nas três estações para os 

diferentes grupos de nível. Durante essa demonstração continuou a haver alguma 

conversa, onde optei por separar alguns alunos e recorri ao questionamento, sobretudo 

aos que estavam mais distraídos. Nesta sessão relembrei ainda as regras das aulas 

porque alguns alunos já as tinham esquecido. Assim, perdi algum tempo na parte inicial 
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da aula e como já não tinha tempo suficiente para montar o material para abordar a 

matéria de atletismo, optei por adaptar o plano de aula e continuar a trabalhar apenas as 

competências do basquetebol e voleibol.  

Na aula do dia 16 de janeiro, não foi possível realizar a parte da dança como 

planeado porque nenhuma das fichas elétricas do ginásio funcionava. Desta forma, optei 

por adaptar o plano de aula, realizando um melhor aquecimento dos alunos e iniciar a 

parte fundamental da aula mais cedo, aumentando o tempo de prática em cada estação.  

Nas aulas do dia 23 e 30 de janeiro existiram alterações com a inclusão da 

ginástica de solo na estação do lançamento do peso e da trave na estação do salto em 

altura. 

No dia 23 de janeiro a aula iniciou-se como planeado no espaço P1 do pavilhão, 

dividindo o mesmo com outra turma. Contudo, a meio da aula a turma que estava no 

exterior teve de vir para o pavilhão devido às condições climatéricas e teve de ocupar o 

espaço central. Foi a primeira vez que esta situação aconteceu e não estava preparado 

para a mesma. Desta forma, reuni toda a turma e decidi iniciar a segunda parte da aula 

mais cedo, abordando a matéria de atletismo, mas para minha surpresa o professor que 

estava no ginásio não podia dispensar o colchão de queda para realizar o salto em altura. 

Nesse momento, tive de adaptar rapidamente o restante plano de aula, optando por 

realizar na mesma três estações de forma a colocar em prática o máximo de alunos. 

Assim, preferi continuar com a estação de basquetebol, das estafetas com o lançamento 

do peso, tendo de incluir apenas uma estação de ginástica de solo no pouco espaço 

disponível, para que os alunos pudessem trabalhar e preparar o próximo torneio do 

“Super Turma”. 

Além destas alterações, surgiu ainda mais uma nas aulas do dia 25 de janeiro e 1 

de fevereiro, em que as aulas estavam planeadas para o exterior mas devido à chuva a 

mesma teve de ser realizada no pavilhão, dividindo o espaço com outra turma. Assim, 

não foi possível cumprir na íntegra os planos de aula que teve de sofrer algumas 

alterações devido ao facto de não ter espaço suficiente para trabalhar o andebol, o 

futebol e o ténis em simultâneo. Desta forma, na aula do dia 25 de janeiro optei por 

realizar na mesma o trabalho em três estações com os alunos divididos pelos seus 

grupos de nível. Na primeira parte da aula realizei uma estação com trabalho de passe e 

desmarcação no andebol, noutra dois contra um e depois jogo de andebol, enquanto a 

terceira estação era de ténis, trabalhando a posição base e os batimentos de direita e 

esquerda. Na segunda parte da aula troquei apenas a matéria do andebol pelo futebol. 

Na aula do dia 1 de fevereiro, só perto do início da aula é que percebi que esta tinha de 

ser alterada e então fui para o pavilhão. Como o torneio de voleibol para o “Super Turma” 

se realizava na semana seguinte as redes estavam montadas e fui logo abordado pela 
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professora que iria dividir o pavilhão comigo se não queria preparar os alunos que iam 

jogar no torneio e realizar jogos contra a sua turma. Neste sentido, após conversa com o 

orientador aceitei a proposta e após o aquecimento os rapazes realizaram jogo 6x6 com 

a outra turma, as raparigas foram divididas em duas equipas e realizaram jogos 4x4 e os 

alunos do grupo de nível dos casos críticos realizaram os exercícios abordados nas aulas 

anteriores e competiram 1x1 e 2x2. Posteriormente, alguns destes alunos foram 

integrados nos jogos contra a outra turma, para que pudessem competir contra alunos de 

um nível diferente do seu. Os alunos que iam participar na competição de ginástica 

também trabalharam todos os elementos gímnicos a apresentar. Desta forma, estive 

constantemente a acompanhar todas as estações e transmitia FB sempre que 

necessário. 

Nas primeiras aulas em cada espaço procurei realizar uma instrução mais longa, 

de forma a garantir que todos os alunos compreendiam a estrutura das aulas. Com o 

decorrer das mesmas os alunos já sabiam minimamente o que íamos trabalhar e então 

reduzi significativamente os tempos de instrução e organização, aumentando o tempo 

efetivo de prática e aprendizagem dos mesmos. 

Ao longo desta UE continuei a questionar sempre os alunos se percebiam as 

tarefas a realizar, ao que os mesmos continuaram a responder de forma positiva. Porém, 

ao contrário das UE anteriores solicitei constantemente que os mesmos explicassem o 

que deviam realizar e só iniciei os exercícios quando todos tinham compreendido. 

Esta foi a primeira UE que decorreu após um período de férias, sendo notório que 

os alunos alteraram os seus comportamentos nas aulas após as mesmas. Desta forma, 

nas primeiras aulas foi necessário relembrar as estratégias de controlo da turma e no 

final da aula do dia 11 de janeiro, na conversa final, foi mesmo necessário chamar todos 

os alunos à atenção devido aos seus atrasos, comportamentos e constantes brincadeiras 

nas aulas. Após esta conversa reconheço que a maioria dos alunos melhorou 

significativamente mas devo estar mais atento aos alunos André, Edivaldo e Telmo na 

próxima UE. 

Nesta UE apenas registei cinco faltas de presenças (Diogo Almeida, Diogo 

Martins, Jean Santos, João Bernardo e Ricardo Aranda). Marquei ainda onze faltas de 

atraso e além disso, marquei onze faltas de material, sendo necessário alterar os grupos 

definidos inicialmente para cada aula. 

O facto de ter o pavilhão inteiro na rotação 3 (P2) foi uma mais-valia nesta UE. Ao 

início senti algumas dificuldades em lecionar as aulas com tanto espaço porque tinha de 

deslocar-me mais para acompanhar a prática de todos os alunos e aumentar o tom e 

colocação da minha voz. Com o pavilhão inteiro os alunos estiveram mais tempo em 
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prática e realizaram sobretudo de melhor forma as competências que são inerentes às 

situações em jogo. 

 

1.2 Atividades Físicas e Desportivas 

 

 Nesta UE decidi continuar a abordar todas as matérias trabalhadas na etapa 

anterior: 

 Andebol; 

 Basquetebol; 

 Dança; 

 Futebol; 

 Ginástica de solo e aparelhos; 

 Ténis; 

 Voleibol. 

 

Para além destas matérias, ainda planeei a lecionação da ginástica acrobática e 

da orientação, mas esta última acabou por não ser abordada devido às condições 

climatéricas adversas. Inicialmente, tinha planeado iniciar também nesta UE a aeróbica 

mas com apenas duas aulas no ginásio onde ia abordar dança, optei apenas por 

consolidar os passos que os alunos aprenderam (do cha-cha-cha, regadinho e kizomba) 

na etapa anterior e iniciar a aeróbica na próxima UE. 

Optei por abordar mais vezes nesta UE a matéria de voleibol porque as atividades 

do GDEF integram em fevereiro a competição desta matéria no “Super Turma” 

juntamente com a ginástica de solo e aparelhos que foi muito trabalhada apesar do 

reduzido número de aulas neste espaço. Neste sentido, nas aulas do dia 23 e 30 de 

janeiro no P1 integrei também a ginástica de solo juntamente com a estação do 

lançamento do peso e da trave na estação do salto em altura como já referi anteriormente 

de forma a melhor preparar os alunos para a competição.  

 Considero que o objetivo de promover um desenvolvimento e aplicação dos 

alunos nas diferentes matérias, foi alcançado, através da repetição dos gestos técnicos 

das mesmas ao longo das sessões, conciliado com os constantes FB transmitidos a 

todos os grupos de nível e individualmente a cada aluno. 

 À semelhança da etapa anterior foram também utilizadas e preenchidas por mim e 

pelos alunos que não realizavam a prática fichas de hétero avaliação em todas as aulas. 

Em algumas estações existiam também fichas de auto avaliação para que os alunos 

compreendessem em que níveis estavam e o que deviam realizar para melhorar as suas 

competências. 

 

 



Escola Básica e Secundária de Gama Barros 
Plano da 2ª UE da 3ª Etapa  

Núcleo de estágio de Educação Física FMH 
Artur Rodrigues 

  2012/2013  

9 

1.3 Aptidão Física 

 

 Em todas as aulas foram trabalhadas as competências dos alunos a este nível, 

sabendo que o objetivo desta área é que os alunos consigam manter ou atingir a ZSAF. 

Neste sentido, nas aulas do pavilhão os alunos realizaram corrida contínua durante cinco 

ou seis minutos, com aumento da velocidade a cada dois minutos.Na aula do dia 18 de 

janeiro, foi realizado também o trabalho de condição física com música, em que os alunos 

estavam distribuídos por sete estações, onde deviam realizar saltos à corda, prancha 

abdominal, split jump, agachamentos, bicípites alternados, extensões de braços e 

abdominais durante 30 segundos, descansado posteriormente 15 segundos e trocando 

de estação. 

 Na próxima UE será necessário preparar os alunos para a avaliação dos testes do 

fitnessgram, para que todos os alunos possam relembrar os protocolos dos testes antes 

da sua aplicação no final desta etapa. 

 

1.4 Conhecimentos 

 

 Esta área foi muito pouco abordada, aspeto que devo melhorar na próxima UE. 

Apenas questionei os alunos nas partes iniciais e finais de duas aulas, sobre alguns 

conteúdos definidos pelo GDEF para o 11º ano de escolaridade. 
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1.5 Conteúdos e balanço 

 

 Neste tópico realizo uma breve reflexão sobre os conteúdos e o balanço de todas 

as matérias abordadas durante esta UE. 

 De uma forma geral, posso afirmar que a maioria dos alunos estavam motivados e 

empenhados nas aulas de forma a tentar atingir os objetivos. 

Alunos/ 
Matéria 

Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Alunos 

André Victorino 
Aureo Andrade 
Diogo Barreto 

Edivaldo Andrade 
Hugo Cussina 

Rui António 
Simão José 

Telmo Martins 
Ricardo Aranda 

Volodymyr Senyk 
 

Catarina Gonçalves 
Domingas Bartolomeu 
Edmara Bartolomeu 

Jéssica Almeida 
Melissa Almeida 
Raquel Gomes 
Soraia Carvalho 

 

Ana Nunes 
Bárbara Costa 
Cátia Santos 

Diana Marques 
Diogo Almeida 
Diogo Correia 
Diogo Martins 

Débora Pinheiro 
Elena Salin 
Jean Santos 

Jéssica Moreira 
João Bernardo 

Andebol 

Iniciar PE 

- Remata em suspensão e em 

apoio; 

- Inicia rapidamente o contra-

ataque; 

- Desmarca-se rapidamente 

(ocupando racionalmente o 

campo); 

Concluir I 

- Remata em salto; 

- Passe e receção em corrida; 

 

Iniciar PI 

- Desmarca-se; 
- Acompanhamento do adversário; 
- Atitude defensiva quando equipa 

perde a bola; 

Continuar PI 

- Escolhe quando passar, rematar, 

driblar; 

Balanço 

Todos os alunos deste grupo 
de nível já realizam remate em 
apoio e em suspensão à 
exceção do aluno Diogo que 
apresenta muitas dificuldades 
na suspensão com pouco 
tempo de salto, o que será 
necessário continuar a 
trabalhar com este aluno. 
Este grupo já adquiriu todas 
as competências de forma a 
iniciar rapidamente o CA e é 
possível verificar que no 
ataque estão constantemente 
em movimento, procurando se 
desmarcar para receber a 
bola.  
Nas aulas de andebol desta 
UE transmiti um maior número 
de FB ao nível da ocupação 
racional do espaço, para que 
os alunos compreendessem 
que deviam ocupar o campo 
em largura e profundidade, 
aspeto que devo continuar a 
ter em atenção na próxima 
UE. 

As alunas deste grupo de nível já 
conseguem rematar em salto sem 
dificuldades quando estão a 
rematar sem oposição. Contudo, 
em situações de jogo as mesmas 
têm algumas dificuldades em 
enquadrar-se com a baliza, de 
forma a realizar com correção o 
remate. 
Estas alunas já possuem uma 
melhor manipulação da bola, 
realizando uma boa pega, 
receção e armação do braço para 
passar. Porém, quando estes 
gestos técnicos são realizados em 
movimento e com oposição 
apresentam muitas falhas, 
realizando muitos passes em 
balão o que facilita a interceção 
dos adversários. Os passes e 
receção que realizam em corrida 
nunca são enquadrados com a 
baliza, mas sim de lado para esta, 
onde tive de intervir várias vezes 
durante as aulas. Neste sentido, 
será necessário continuar a 
trabalhar esta competência na 
próxima UE. 

A aluna Bárbara destacou-se nesta 
UE dos colegas do seu grupo de 
nível e então na segunda aula em 
que foi abordada a matéria de 
andebol já foi enquadrada no grupo 
de nível médio. 
Os restantes alunos deste grupo de 
nível continuam a apresentar 
algumas falhas ao nível da 
desmarcação. 
Este grupo de alunos ainda 
apresenta algumas dificuldades ao 
nível da manipulação de bola. 
Estes alunos já conseguiram adquirir 
competências ao nível do 
acompanhamento do adversário, na 
defesa individual (HxH) mas 
continuam muito passivos quando a 
sua equipa perde a bola, sem 
assumir uma atitude defensiva, à 
exceção dos alunos Elena, Jean e 
Jéssica. 
Os alunos já são capazes de 
escolher quando passar, driblar ou 
rematar, à exceção dos alunos 
Diana, Debora, Diogo Almeida e 
Correia. Com estes alunos será 
necessário realizar na próxima UE 
um trabalho mais analítico. 

Tabela 2 - Balanço Andebol 
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Alunos/ 
Matéria 

Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Alunos 

André Victorino 
Aureo Andrade 
Diogo Barreto 

Edivaldo Andrade 
Hugo Cussina 

Ricardo Aranda 
Rui António 
Simão José 

Telmo Martins 

Bárbara Costa 
Catarina Gonçalves 

Domingas Bartolomeu 
Edmara Bartolomeu  

Elena Salin 
João Bernardo 
Jean Santos 

Jéssica Almeida 
Melissa Almeida 
Raquel Gomes 

Volodymyr Senyk 

Ana Nunes 
Cátia Santos 

Diana Marques 
Diogo Almeida 
Diogo Correia 
Diogo Martins 

Débora Pinheiro 
Jéssica Moreira 
Soraia Carvalho 

Atletismo 

Concluir PE 
Corridas: 

Estafeta 4x50m com 
testemunho; 
Salto em cumprimento: Voo 

na passada. 

Iniciar E 

Corridas: 50m com partida 

em 4 apoios; 

Iniciar PE 
Corridas: 40 a 60m partida com 

três apoios; 
Salto em altura: Técnica de 

Fosbury Flop. 

Concluir PE 

Salto em cumprimento: Voo na 

passada; 

Concluir I 
Salto em altura: Técnica de 

tesoura. 

Iniciar PE 

Corridas: 40 a 60m partida com três 

apoios; 

 

Balanço 

Tal como aconteceu nas 
etapas anteriores não foi 
possível trabalhar o salto em 
cumprimento com os alunos 
porque a caixa de areia ainda 
não se encontra em condições 
e porque o orientador 
considera que não devemos 
abordar este salto no interior 
do pavilhão. 
Desta forma, com este grupo 
de nível decidi continuar a 
abordar nesta UE o salto em 
altura, nomeadamente a 
técnica de fosbury flop porque 
todos os alunos deste grupo já 
realizam com correção a 
técnica de tesoura. 
As estafetas foram abordadas 
pela primeira vez nesta UE 
onde foi necessário relembrar 
as técnicas de transmissão e 
explicar pormenorizadamente 
cada uma porque os alunos já 
não sabiam diferencia-las. 
Considero que todos os 
alunos deste grupo realizam 
quase sem erros a técnica 
ascendente e descendente 
mas ainda apresentam 
algumas dificuldades na 
transmissão do testemunho 
para um colega.  
Nas corridas de velocidade 
foram relembradas as partidas 
de três apoios e trabalhadas 
as de quatro. Contudo, 
reconheço que o tempo 
dedicado às corridas foi 
reduzido e os alunos 
continuam a apresentar 
algumas dificuldades, sendo 
necessário abordar na 
próxima UE as partidas a 

Tal como aconteceu nas etapas 
anteriores não foi possível 
trabalhar o salto em cumprimento 
com os alunos porque a caixa de 
areia ainda não se encontra em 
condições e porque o orientador 
considera que não devemos 
abordar este salto no interior do 
pavilhão. 
Desta forma, incidi o meu trabalho 
no salto em altura, onde todos os 
alunos já conseguem realizar a 
técnica de tesoura sem 
dificuldades. 
Contudo, na técnica de Fosbury 
Flop as principais dificuldades dos 
alunos deste grupo continuam a 
ser ao nível das últimas passadas 
em curva, na colocação do último 
pé de apoio e no arqueamento do 
corpo de forma a ultrapassar a 
fasquia. 
Neste sentido, trabalhei com os 
alunos algumas progressões para 
este salto.  
Desta forma, consigo afirmar que 
a maioria dos alunos melhorou 
significativamente a sua execução 
técnica mas deve continuar a ser 
trabalhada na próxima UE. 
Nas corridas comecei a abordar 
com estes alunos as partidas em 
três apoios, onde verifiquei que os 
mesmos sentiram inicialmente 
muitas dificuldades em conseguir 
acelerar após a partida. Contudo, 
ao longo das aulas reconheço que 
estes evoluíram a este nível, 
conseguindo partir mais 
rapidamente após o sinal sonoro, 
com o olhar dirigido para a frente, 
colocando-se rapidamente numa 
posição vertical de corrida após a 
partida.  

Este grupo de alunos continuou a 
trabalhar nesta UE a técnica de 
tesoura no salto em altura. Os 
alunos deste grupo conseguiram 
melhorar significativamente na 
corrida de balanço mas ainda 
apresentam muitas dificuldades na 
chamada (implusão), realizando 
erros cruciais como a chamada a 
dois pés ou com o pé mais perto do 
colchão. 
Desta forma, apresentam também 
falhas na transposição, sem lançar 
os membros inferiores para cima ao 
mesmo tempo que se eleva a anca. 
Com a aluna Diana que apresenta 
ainda mais dificuldades que os 
restantes foi necessário realizar 
progressões no solo para que esta 
aluna conseguisse saltar para o 
colchão. 
Nas corridas de velocidade foi 
necessário ensinar aos alunos deste 
grupo as partidas a três apoios, onde 
surgiram muitas dúvidas e 
dificuldades inicialmente. Os alunos 
estavam muitas vezes 
desconcentrados e não reagiam 
rapidamente após o sinal de partida. 
Quando partem um dos principais 
erros é que não realizam uma 
impulsão com força do membro 
inferior que esta mais atrás. Após a 
partida apresentaram algumas 
dificuldades em manter o tronco na 
vertical, sem apoiar os pés pela zona 
anterior de forma ativa. Apesar dos 
FB que transmiti ao longo de todas 
as aulas estes alunos não 
conseguiram melhorar 
significativamente estas 
competências e considero que as 
corridas em três apoios devem 
continuar a ser abordadas na 
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quatro apoios. próxima UE para então 
posteriormente poderem aprender as 
partidas a quatro apoios. 

Tabela 3 - Balanço Atletismo 

Alunos/ 
Matéria 

Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Alunos 

André Victorino 
Aureo Andrade 
Diogo Barreto 

Edivaldo Andrade 
Hugo Cussina 

Ricardo Aranda 
Rui António 
Simão José 

Telmo Martins 

Bárbara Costa 
Catarina Gonçalves 

Domingas Bartolomeu 
Edmara Bartolomeu 

Jean Santos 
Jéssica Almeida 
Melissa Almeida 
Raquel Gomes 
Soraia Carvalho 

Volodymyr Senyk 

Ana Nunes 
Cátia Santos 

Diana Marques 
Diogo Almeida 
Diogo Correia 
Diogo Martins 

Débora Pinheiro 
Elena Salin 

João Bernardo 
Jéssica Moreira 

Basquetebol 

Concluir E 

- Ressalto ofensivo; 
- Em exercício, mudanças 

entre as pernas e por trás 

das costas. 

Iniciar PA 

- Desmarca-se e ocupa 

racionalmente o espaço 

5x5; 

Concluir I 

- Participa no ressalto; 

Iniciar PE 

- Aclara em corte para o cesto; 

- Lançamento na passada; 

- Liberta-se do defensor para 

finalizar ou passar; 

Continuar PI 

- Desmarca-se; 
- Paragens e rotações 1 apoio; 
- Lançamento parado. 

Concluir I 

- Escolhe quando passar, lançar, 

driblar; 

 

Balanço 

Os alunos deste grupo de 
nível ainda não 
apresentavam todas as 
competências do nível 
elementar. Neste sentido, 
comecei por trabalhar com 
os mesmos nesta UE o 
ressalto ofensivo, em que 
os alunos deviam procurar 
a recuperação da posse de 
bola sempre que houvesse 
um lançamento. 
Todos os alunos já 
apresentam capacidades a 
esse nível e já realizam 
drible de progressão com 
mudanças entre as pernas 
e por trás das costas. Esta 
situação foi sempre 
trabalhada em situação 
analítica sem qualquer tipo 
de oposição em que perto 
do cesto os alunos tinham 
de lançar ao cesto 
parados, em salto ou na 
passada. 
Com estas competências 
adquiridas por todos os 
alunos foi necessário 
começar a trabalhar a 
desmarcação e a 
ocupação racional do 
espaço, onde os alunos 
aprenderam rapidamente o 
solicitado mas apresentam 
muitas falhas ao nível das 
regras, agarrando, 
puxando e empurrando 

Com os alunos deste grupo de 
nível foi necessário abordar e 
trabalhar inicialmente o ressalto, 
demonstrando a necessidade de 
procurar manter a posse da bola 
após um lançamento falhado de 
um colega, de forma a criar nova 
possibilidade de finalização. De 
igual forma mas no ressalto 
defensivo demonstrei que é 
necessário procurar recuperar a 
bola para impedir que a equipa 
adversária realize um novo 
lançamento e iniciar rapidamente 
o contra-ataque. 
Com estas competências 
compreendidas e adquiridas os 
alunos trabalharam o corte para o 
cesto, libertando-se do defensor 
para finalizar ou passar a um 
colega melhor posicionado. 
No lançamento na passada a 
maioria dos mesmos já 
compreendeu que deve elevar o 
joelho do lado do membro 
superior lançador após a 
impulsão. Desta forma, foi 
necessário realizar por vezes 
apenas lançamentos do lado 
direito e esquerdo com estes 
alunos para que consolidassem o 
1º e 2º apoio e qual o joelho que 
deviam elevar.  
Contudo, os alunos Bárbara, Jean 
e Melissa ainda apresentam 
algumas dificuldades na execução 
sem realizar uma impulsão após o 
2º apoio. Considero, que estes 

Este grupo de alunos, tal como no 
Andebol e Futebol apresenta ainda 
muitas dificuldades ao nível da 
demarcação, sem estar no ataque 
em movimento, de forma a libertar-
se do adversário direto e poder 
receber a bola. Desta forma, 
expliquei aos alunos que esta 
desmarcação pode ser realizada no 
basquetebol de duas formas, através 
de desmarcações para a bola (abrir) 
e desmarcações para o cesto 
(corte). Considero que os alunos 
compreenderam as duas situações 
mas não foram capazes de as 
colocar em prática, aspeto que deve 
ser trabalhado na próxima UE. 
Estes alunos na sua maioria já 
conseguem realizar paragens e 
rotações a um apoio mas a aluna 
Diana e Debora apresentam mais 
dificuldades que os restantes. 
No que diz respeito ao lançamento 
parado os alunos já realizam o 
lançamento partindo da posição 
base ofensiva e procuram estar 
sempre enquadrados com o cesto. 
A maioria dos alunos apresenta 
muitas falhas ao fletir as pernas, 
com o pé do lado da mão que lança 
ligeiramente avançado. Não 
conseguem realizar corretamente a 
pega da bola para lançar com a mão 
lançadora atrás e por baixo da bola e 
a outra numa posição lateral, com os 
polegares em T. 
Os alunos João, Elena, Jéssica e 
Ana são os que apresentam mais 
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muito os adversários, 
aspeto que devo ter em 
atenção na próxima UE. 

alunos com um pouco de mais 
trabalho na próxima UE 
conseguem realizar o lançamento 
com correção. 

competências deste grupo de nível, 
onde já conseguem fletir o pulso e 
dedos na parte final do lançamento e 
realizam todo o movimento do 
lançamento de forma contínua. 

Tabela 4 - Balanço Basquetebol 

Alunos/ 
Matéria 

Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Alunos 

André Victorino 
Aureo Andrade 
Diogo Barreto 

Edivaldo Andrade 
Hugo Cussina 

Ricardo Aranda 
Rui António 
Simão José 

Telmo Martins 

Catarina Gonçalves 
Domingas Bartolomeu 
Edmara Bartolomeu 

Jean Santos 
João Bernardo 

Jéssica Almeida 
Jéssica Moreira 
Melissa Almeida 
Raquel Gomes 

 Soraia Carvalho 
Volodymyr Senyk 

Ana Nunes 
Bárbara Costa 
Cátia Santos 

Diana Marques 
Diogo Almeida 
Diogo Correia 
Diogo Martins 

Débora Pinheiro 
Elena Salin 

 

Futebol 

Iniciar PA 

- Devolve a bola para a 

frente do companheiro; 

- Pressiona; 

 

Concluir E 

- Escolhe quando passar, 

rematar, driblar; 

- Condução; 

Concluir I 

- Desmarca-se; 
- Atitude defensiva quando perde a 

bola; 

Iniciar PE 

- Enquadra-se ofensivamente; 

Balanço 

Este grupo de alunos 
apresenta competências 
muito avançadas mas o 
facto de considerarem que 
sabem tudo e por serem 
individualistas faz com que 
os mesmos não observem 
o espaço de jogo e 
raramente passem a bola. 
Quando recebem a mesma 
não observam a situação 
de jogo para tomar a 
decisão mais adequada, 
sem cooperarem com os 
colegas de equipa. Desta 
forma, os alunos por vezes 
não devolvem a bola para 
a frente do companheiro 
por serem individualistas, 
porque todos eles 
possuem competências a 
esse nível. Quando 
perdem a bola todos 
procuram pressionar os 
adversários. 

Neste grupo de nível foi 
necessário trabalhar com estes 
alunos a receção da bola, 
controlando a mesma, 
observando a situação de jogo. 
Desta forma, os alunos podiam 
optar por progredir em drible, 
passar a um colega em situação 
de poder receber ou rematar à 
baliza, se estiver em posição de 
vantagem e tiver a baliza ao seu 
alcance. Considero que todos os 
alunos conseguiram adquirir 
competências a esse nível. 
Contudo, ao nível da condução da 
bola a maioria dos alunos 
apresenta algumas dificuldades 
sobretudo em manter a bola 
controlada junto do pé condutor, 
na inclinação do tronco 
ligeiramente à frente e no facto de 
não conseguirem centrar o olhar 
no espaço de jogo, mas sim na 
bola, aspetos que devem ser 
trabalhados na próxima UE. 

À semelhança dos restantes jogos 
desportivos coletivos estes alunos 
continuam a apresentar muitas 
dificuldades ao nível da 
desmarcação e em manter uma 
atitude defensiva quando a sua 
equipa perde a posse de bola. 
Os alunos continuam a apresentar 
muitas dificuldades em marcar o 
atacante direto, sem dificultar a sua 
progressão. 
Os alunos já compreenderam a 
necessidade de se enquadrarem 
ofensivamente com a baliza mas 
ainda apresentam algumas 
dificuldades a este nível 
aproximando-se do portador da bola 
sem criar linhas de passe e quando 
têm a bola tentam passá-la de forma 
precipitada. 
A aluna Bárbara e Elena destacam-
se dos restantes mas ainda 
apresentam algumas dificuldades e 
neste sentido não podem ser 
integradas no grupo de nível médio. 

Tabela 5 - Balanço Futebol 

Alunos/ 
Matéria 

Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Alunos 

André Victorino 
Aureo Andrade 
Diogo Barreto 

Edivaldo Andrade 
Hugo Cussina 

Ricardo Aranda 
Rui António 
Simão José 

Telmo Martins 

Catarina Gonçalves 
Domingas Bartolomeu 
Edmara Bartolomeu 

Jean Santos 
João Bernardo 

Jéssica Almeida 
Jéssica Moreira 
Melissa Almeida 
Raquel Gomes 

Ana Nunes 
Bárbara Costa 
Cátia Santos 

Diana Marques 
Diogo Almeida 
Diogo Correia 
Diogo Martins 

Débora Pinheiro 
Elena Salin 
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Volodymyr Senyk Soraia Carvalho 

Voleibol 

Concluir E 

- Em exercício remata em 
salto; 
- Em exercício posiciona-
se e defende remate em 
manchete; 
- Realiza com correção 
serviço por cima. 
Iniciar PA  

- Posiciona-se, recebe 

serviço com manchete, 

amortece, dirige a bola alta 

para o passador; 

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; 

Iniciar E 

- Serve por cima para zona difícil; 

 

Concluir I 

- Recebe (cima ou baixo), 

imprimindo à bola trajetória alta 

agarrando-a em seguida; 

Iniciar PE  

- Conhece as regras das violações, 4 

toques, rotação, pontuação e 

serviço; 

 

Balanço 

Com estes alunos foi 
preciso concluir o nível 
elementar e desta forma 
realizar em exercício o 
remate em salto, 
adquirindo competências 
ao nível da chamada a 
dois pés e impulsionando o 
tronco na vertical com a 
ajuda dos braços. Os 
alunos inicialmente tinham 
muitas dificuldades em 
executar o batimento de 
cima para baixo mas com 
o decorrer das aulas 
conseguiram melhorar a 
este nível, mas ainda 
devem finalizar através da 
flexão do pulso.  
Todos os alunos 
conseguem posicionar-se 
corretamente para receber 
a bola em manchete com a 
participação de todo o 
corpo na sua execução 
(extensão das pernas é 
acompanhada com uma 
ligeira elevação dos 
membros superiores). 
Ao nível do serviço, a 
maioria dos alunos realiza 
com correção mas as 
principais dificuldades são 
ao nível da armação do 
membro superior, sem fletir 
o antebraço sobre o braço 
à altura da cabeça, 
puxando-o atrás por cima 
da cabeça. 
Todos os alunos, à 
exceção do Telmo 
conseguem amortecer a 
bola e tentam enviá-la alta 
para o passador. 

Neste grupo de nível foi 
necessário começar a abordar 
alguns conteúdos de parte do 
nível elementar. Neste sentido, foi 
necessário trabalhar os 
posicionamentos para receber a 
bola, em manchete ou toque de 
dedos. Todos os alunos deste 
grupo já conseguem adaptar o 
tipo de receção de acordo com a 
trajetória da bola. A maioria dos 
alunos já consegue enviar a bola 
alta para o colega que está a 
desempenhar a função de 
passador. 
Quando os alunos deste grupo 
desempenham a função de 
passador já conseguem 
enquadrar-se com a bola de 
forma a realizar o segundo toque 
para o campo adversário ou para 
passar a um colega, mas por 
vezes esse mesmo passe não é 
realizado com uma trajetória alta, 
sem conseguir colocar a bola 
numa situação favorável para que 
um colega consiga finalizar com 
êxito o ataque. 
Neste grupo destaco as alunas 
Raquel e Jéssica que já 
apresentam muitas competências 
a este nível, facto que pode ser 
justificado pela sua inclusão 
desde o início do ano letivo no 
desporto escolar. 
Com estes alunos foi ainda 
trabalhado o serviço por cima, 
onde a maioria dos alunos coloca 
corretamente os pés afastados e 
orientados para onde querem 
enviar a bola. Adquiriram também 
competências ao nível da 
armação do membro superior mas 
ainda não o realizam 
corretamente. 

Os alunos deste grupo de nível 
apresentam ainda algumas 
dificuldades em adotar uma posição 
fundamental, sem fletir ligeiramente 
os membros inferiores. 
Desta forma, apresentam muitas 
dificuldades ao nível do 
enquadramento com a bola. Esta foi 
a principal condicionante no trabalho 
desenvolvimento ao longo desta UE 
porque desta forma os alunos não 
conseguem receber por cima ou por 
baixo. 
Na receção por cima, no passe alto 
de frente, os alunos nesta UE 
conseguiram colocar as mãos com 
os dedos bem afastados, à altura da 
testa, definindo um triângulo entre os 
indicadores e os polegares, mas 
ainda não conseguem participar com 
todo o corpo na execução do passe. 
Na receção por baixo, na manchete 
os alunos conseguiram estender e 
unir os membros superiores, 
sobrepondo as mãos, afastando-as 
do tronco. Contudo, ainda não 
conseguem tocar a bola com os 
antebraços e participar igualmente 
com todo o corpo na execução do 
gesto técnico. 
De acordo com tudo o que foi 
referido anteriormente, os alunos 
têm algumas dificuldades em 
imprimir à bola uma trajetória alta, 
mas reconheço que evoluíram 
significativamente as suas 
competências nesta UE.  
Com este grupo de alunos procurei 
ensinar as regras do jogo do voleibol 
e por vezes utilizei o questionamento 
de forma a perceber se tinham 
compreendido. Considero que todos 
os alunos conseguiram adquirir 
competências a este nível. 

Tabela 6 - Balanço Voleibol 
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Alunos/ 
Matéria 

Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Alunos 

André Victorino 
Aureo Andrade 

Catarina Gonçalves 
Domingas Bartolomeu 

Edivaldo Andrade 
Hugo Cussina 

Ricardo Aranda 
Rui António 
Simão José 

Telmo Martins 

Bárbara Costa 
Edmara Bartolomeu 

Elena Salin 
Jéssica Almeida 
Jéssica Moreira 
Melissa Almeida 
Raquel Gomes 
Soraia Carvalho 

Ana Nunes 
Cátia Santos 

Diana Marques 
Diogo Almeida 
Diogo Barreto 
Diogo Correia 
Diogo Martins 

Débora Pinheiro 
Jean Santos 

João Bernardo 
Volodymyr Senyk 

Ginástica 
de solo 

Iniciar E 

- Pino de braços seguido de 

cambalhota à frente; 

- P. flexibilidade – Ponte; 

- Roda; 

 

 

Iniciar PE 

- Cambalhota à frente com pernas 

afastadas; 

- Cambalhota à retaguarda com 

pernas afastadas; 

 

Iniciar PI 

- Cambalhota à frente engrupada; 
- Cambahota à retaguarda; 

Concluir I 

- P. flexibilidade – vela ou mão no 

chão; 

Balanço 

Neste grupo de nível foi 
trabalhado inicialmente 
todos os elementos gímnicos 
do nível introdutório. 
Posteriormente, consolidei 
com os alunos o pino de 
braços seguido de 
cambalhota porque os 
mesmos já realizavam o 
mesmo no espaldar e com 
ajuda. A principal dificuldade 
dos alunos foi em alinhar o 
corpo e manter em 
tonicidade todos os 
segmentos corporais. 
Na ponte os alunos ainda 
apresentam muitas 
dificuldades, sobretudo em 
manter os membros 
superiores e inferiores em 
extensão e unidos que deve 
continuar a ser trabalhado 
na próxima UE como a Roda 
porque os alunos 
apresentam dificuldades em 
passar a bacia pela vertical 
com os membros inferiores 
estendidos e bem afastados. 

Neste grupo de nível para além 
de consolidar as competências do 
nível introdutório, foi necessário 
iniciar o trabalho de parte do nível 
elementar. 
Na cambalhota à frente e à 
retaguarda com pernas afastadas 
os alunos apresentam ainda 
muitas dificuldades em manter os 
membros inferiores estendidos e 
unidos, afastando-os apenas na 
fase final do movimento. 
Nesta UE construi um documento 
com as progressões de 
aprendizagem para estes 
elementos gímnicos mas o 
mesmo não foi eficaz e na 
próxima UE devo continuar a 
trabalhar esses elementos com 
este grupo de alunos. 
As alunas Bárbara e Jéssica 
Almeida são as que realizam com 
maior correção. 
 
 

Com os alunos deste grupo de nível 
procurei trabalhar nesta UE os 
elementos gímnicos que apresentam 
dificuldades. Desta forma, construi 
uma folha com as progressões para 
a cambalhota engrupada à frente e à 
retaguarda. Construi também um 
documento com as ajudas em cada 
um desses elementos, para que os 
alunos pudessem realizar um 
trabalho mais autónomo, mas o 
mesmo não se verificou. 
Contudo, considero que a maioria 
destes alunos já realiza ambas as 
cambalhotas, uns com mais 
dificuldades do que os outros. 
Assim, trabalhei pouco a vela e 
procurei que os alunos 
consolidassem primeiro os 
elementos anteriores. 
Na próxima UE será necessário 
trabalhar mais a vela e as restantes 
competências do nível introdutório 
sem nunca esquecer que estes 
alunos devem melhorar também as 
suas cambalhotas à frente e 
retaguarda. 
 

Tabela 7 - Balanço Ginástica de Solo 

Alunos/ 
Matéria 

Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

Alunos 

André Victorino 
Aureo Andrade 

Edivaldo Andrade 
Hugo Cussina 

Ricardo Aranda 
Rui António 
Simão José 

Telmo Martins 

Catarina Gonçalves 
Bárbara Costa 
Diogo Barreto 

Domingas Bartolomeu 
Edmara Bartolomeu 

Jean Santos 
João Bernardo 

Jéssica Almeida 
Jéssica Moreira 
Melissa Almeida 
Raquel Gomes 

Ana Nunes 
Cátia Santos 

Diana Marques 
Diogo Almeida 
Diogo Correia 
Diogo Martins 

Débora Pinheiro 
Elena Salin 

Soraia Carvalho 
Volodymyr Senyk 
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Ginástica 
de 

aparelhos 

Concluir PE 

Mini: Pirueta esquerda e direita; 

Concluir 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; 

Barra: rolamento à frente seguido 

de balanços; 

Sarilho. 

Concluir I 

Mini: Salto com meia pirueta; 

Barra: Balanço atrás à frente com 

saída equilibrada retaguarda; 

Balanços laterais com mudança 

sucessiva de pegas, percorrendo 

lateralmente a barra. 

Iniciar PE 

Mini: Carpa pernas afastadas; 

 

Iniciar PI 
Barra: Rolamento frente 

partindo de apoio ventral. 

Concluir I 

Boque: Salto entre mãos; 

Mini: Salto engrupado;  

Trave: Salto a pés juntos; 

Balanço 

Os alunos deste grupo de nível 
realizam pirueta para a esquerda 
e direita, mas as mesmas não são 
realizadas com uma correta 
execução porque os alunos não 
elevam o corpo em completa 
extensão e em tonicidade. 
No plinto todos os alunos realizam 
com correção o salto entre mãos 
e então começaram a realizar a 
roda, mas a mesma deve ser mais 
trabalhada na próxima UE. 
No mini trampolim todos os 
alunos realizaram ¾ de mortal 
engrupado com e sem ajuda, à 
exceção dos alunos Aureo e 
Simão que já realizam o mortal 
completo. 
Na trave todos os alunos também 
conseguiram adquirir todas as 
competências ao nível da entrada 
a um pé e pivot com balanço de 
uma perna. 
Na barra todos realizam o 
rolamento à frente seguido de 
balanços mas têm ainda algumas 
dificuldades em estender os 
membros superiores e iniciar os 
balanços. 
na próxima UE será necessário 
continuar a trabalhar o sarilho 
porque apenas os alunos Aureo e 
Hugo realizam com correção. 

Todos os alunos deste grupo de 
nível conseguiram realizar com 
correção o salto com meia 
pirueta. 
Na barra a maioria dos alunos 
apresenta algumas dificuldades 
nos balanços com saída 
equilibrada à retaguarda. 
Quanto aos balanços laterais com 
mudança sucessiva de pegas 
apenas as alunas Catarina, 
Bárbara, Domingas, Edmara e 
Raquel realizam com correção. 
No mini trampolim todos os 
alunos realizam o salto de carpa 
com as pernas afastadas, 
afastando energeticamente os 
membros inferiores no ponto mais 
alto do salto, tocando com as 
mãos nos pés e juntam os 
membros inferiores e estendem o 
corpo antes da receção. Contudo, 
apresentam algumas dificuldades 
na abertura do ângulo tronco-
membros inferiores, devido à 
pouca flexibilidade que 
apresentam.  
As alunas Bárbara e Domingas 
realizam este salto corretamente.  
Por sua vez, o aluno João e a 
aluna Jéssica Moreira são os que 
apresentam mais dificuldades. 

Com estes alunos foi 
necessário consolidar as 
competências de parte do nível 
introdutório. Contudo, apenas 
os alunos Ana, Elena, Soraia e 
Senyk realizam rolamento à 
frente partindo de apoio ventral 
na barra.  
No boque todos os alunos 
conseguiram realizar o salto 
entre mãos, elevando pouco a 
bacia acima da linha dos 
ombros, mas após a repulsão, 
já têm a preocupação de fletir 
os membros inferiores, 
puxando os joelhos ao peito. 
No mini trampolim 
apresentaram inicialmente 
algumas dificuldades no salto 
engrupado não realizando o 
fecho dos membros inferiores 
sobre o tronco na fase mais 
alta e sobretudo em manter o 
tronco na posição vertical, 
dirigindo o olhar para a frente o 
que foram conseguindo 
melhorar ao longo das aulas. 
Na trave consolidaram todos os 
elementos do nível introdutório 
e aprenderam a realizar sem 
erros o salto a pés juntos sobre 
este aparelho. 

Tabela 8 - Balanço Ginástica de Aparelhos 

Matéria Todos os alunos 

Ginástica 
acrobática 

Concluir I 

Realizar corretamente todas as figuras do introdutório com: 

- Fluidez;  

- Sincronização; 

- Ligações. 

 

Balanço 
Na primeira aula em que abordei esta matéria foi necessário questionar os alunos sobre os seus 
conhecimentos a este nível. Desta forma, foi necessário relembrar as funções específicas (base, volante e 
base intermédio). De seguida, foram questionados sobre as técnicas de pegas, onde alguns conheciam a 
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pega simples, a pega de punhos e a pega frontal mas não conseguiam realiza-las com correção. 
Neste sentido, expliquei os montes e desmontes porque nenhum dos alunos sabia distinguir as técnicas. 
Ao longo das aulas considero que os alunos conseguiram respeitar as diferenças de peso, entre o volante 
e o base, alternando de funções.  
A maioria dos alunos procura utilizar as pegas mais indicadas para cada tipo de elemento, onde surgiram 
algumas dúvidas inicialmente. 
Devido à facilidade que os alunos apresentam em realizar estas figuras do nível introdutório, devo na 
próxima UE planear mais figuras que sejam um complemento do nível introdutório para que os alunos 
possam executar novas figuras.  
Acompanhado com essas figuras devo criar um documento de apoio sobre esta matéria, onde explique as 
diferentes técnicas das pegas e suportes. 

Tabela 9 - Balanço Ginástica Acrobática 

Matéria Todos os alunos 

Dança 

Iniciar PE 

Aeróbica: 

- Marcha; 

- Corrida; 

- Step-touch 

- Grape-vine; 

Cha-cha-cha: 

- Volta da mulher; 

- Volta dos dois; 

Balanço 

Como já referi anteriormente a aeróbica não foi abordada nesta EU, porque com apenas duas aulas no 
ginásio, considerei mais importante consolidar os passos de dança que aprenderam na etapa anterior 
(cha-cha-cha, regadinho e kizomba). Na próxima UE deve ser iniciado o trabalho na aeróbica. 
Nestas danças que foram trabalhadas a maioria dos alunos já consegue realizar uma coreografia com 
alguns passos. No cha-cha-cha os alunos já conseguem realizar a volta da mulher e a volta dos dois. 

Tabela 10 - Balanço Dança 

Matérias Todos os alunos 

Ténis 

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

Iniciar PE 

- Serviço por cima; 

Balanço 

Na única aula de ténis lecionadas nesta UE procurei explicar aos alunos as regras do jogo e o sistema de 
pontuação, onde surgiram algumas dúvidas, que foram esclarecidas e desta forma considero que todos 
os alunos conseguiram compreender as diferenças existentes. 
Ao nível da posição base foi necessário explicar e interromper a prática várias vezes de forma a explicar e 
demonstrar o pretendido. Desta forma, todos os alunos conseguiram melhorar mas continuam a ser um 
pouco “preguiçosos” sem realizar a mesma durante as situações de jogo. 
No que diz respeito às pegas e mudança das mesmas existe ainda algumas dificuldades mas as folhas de 
avaliação formativa e os vídeos com as componentes críticas de cada pega tornaram-se fundamentais 
para uma melhor aprendizagem dos alunos. 
Ao nível dos batimentos de direita e esquerda a maioria dos alunos realiza-os mas não são de forma 
correta. Procurei corrigir e demonstrar a correta execução mas sem grande êxito, aspeto que deve 
continuar a ser trabalhado na próxima UE. 

Tabela 11 - Balanço Ténis 
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1.6 Avaliação Formativa 

 

 Esta avaliação foi realizada em todas as aulas como na etapa anterior. Nas 

primeiras aulas apresentei aos alunos as grelhas de avaliação formativas do GDEF com 

as competências que os alunos tinham adquirido no final do 1º período. Desta forma, na 

primeira aula de cada matéria os alunos puderam verificar as folhas, para que 

adquirissem consciência sobre o seu nível de desempenho durante as aulas e o que 

deveriam fazer para atingir os objetivos que pretendiam. 

Nesta etapa estive predominantemente concentrado em corrigir os alunos através 

da transmissão de FB no decorrer das aulas e após o término das mesmas foi necessário 

completar ou alterar as grelhas de avaliação formativa de acordo com as competências 

adquiridas pelos alunos (Anexo1). 

Os alunos que não realizavam as aulas práticas ficavam responsáveis por realizar 

uma heteroavaliação dos colegas (Anexo2), onde ao contrário da etapa anterior, estes 

tinham fichas de apoio com as componentes críticas de cada gesto técnico (Anexo3). 

Neste sentido, quem não fazia a aula prática percebia o que devia realizar corretamente 

nas diferentes matérias. De igual modo, os alunos que estavam em prática podiam 

consultar essas folhas de apoio, e por vezes realizavam uma hétero avaliação dos 

colegas ou até mesmo uma auto avaliação das suas execuções. Assim, os alunos 

conseguiam compreender o que era necessário corrigirem para melhorar. 
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1.7 Balanço como docente 

 

 Durante esta UE procurei estar constantemente a transmitir FB aos alunos, para 

que todos recebessem constantemente uma informação de retorno sobre as suas 

execuções e pudessem melhorar. 

 Nesta UE utilizei FB do tipo descritivo, prescritivo e interrogativo que foi utilizado 

de forma a compreender se os alunos tinham conhecimento do que realizavam e para 

que pudessem refletir sobre as suas ações e corrigir os erros. 

 Na gestão do tempo das aulas, senti algumas dificuldades nas primeiras, como já 

referi anteriormente que pode ser justificado pelo regresso às aulas após uma época de 

férias, sem que os alunos estivessem concentrados. Nas restantes aulas considero que 

consegui controlar os tempos planeados para os exercícios e nas diferentes rotações. 

Contudo, reconheço que por vezes planeei pouco tempo para cada estação, onde os 

alunos realizavam poucas repetições das tarefas pretendidas, aspeto que devo ter em 

atenção na próxima UE. 

 Utilizei predominantemente nesta UE um estilo de ensino por tarefa, em que os 

alunos trabalhavam em estações, distribuídos pelos seus grupos de nível (grupos 

homogéneos) com diferentes tarefas de acordo com as suas competências (Anexo4). Na 

ginástica promovi o estilo de ensino reciproco como forma de complemento ao de tarefa, 

em que os alunos trabalhavam em cooperação, realizando hétero e auto avaliações em 

cada estação. Na ginástica destaco a folha com as ajudas na ginástica de solo (Anexo5), 

onde os alunos ajudavam-se mutuamente e corrigiam algumas componentes críticas das 

suas execuções. Nas partes iniciais e finais das aulas continuei a utilizar o estilo de 

ensino por comando e promovi em algumas aulas após o aquecimento ensino massivo 

de alguns gestos técnicos. 

 Para esta UE tinha como objetivo o aumento da intensidade das aulas, o que 

penso ter conseguido devido à estrutura das mesmas, em que as aulas de pavilhão 

possuíram sempre dois jogos desportivos coletivos e matérias individuais, como o ténis e 

o atletismo. Na ginástica promovi o trabalho de todos os alunos em cinco estações (solo, 

aparelhos e acrobática). 

 No geral, considero que esta UE correu bem, em que os objetivos propostos 

foram quase todos cumpridos. Ao nível pessoal considero que adquiri novas 

competências ao nível da minha intervenção pedagógica e aprofundei muito mais o meu 

conhecimento nas matérias de dança e ginástica. 
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2 Plano da segunda UE da terceira etapa 
 

 A presente UE da 3ª etapa continua a ter como objetivo o desenvolvimento e 

aplicação de todos os alunos nas diferentes matérias. 

 As aulas foram planeadas de acordo com o roulement, as matérias prioritárias e o 

plano de atividades do GDEF, sobretudo o quadro competitivo do “Super Turma”, em que 

as próximas atividades serão de voleibol, ginástica de solo e aparelhos nos dias 6, 7 e 8 

de fevereiro, e de basquetebol e ginástica acrobática nos dias 12 e 13 de março. 

 Neste sentido, nesta UE serão abordadas as seguintes matérias: 

 Andebol; 

 Atletismo; 

 Basquetebol; 

 Dança; 

 Futebol; 

 Ginástica de solo, aparelhos e acrobática; 

 Orientação; 

 Ténis; 

 Voleibol. 

 

Desta forma, tentarei realizar em todas as aulas uma avaliação formativa de todas 

as matérias, com o intuito de facilitar a avaliação sumativa que deve ser realizada no final 

deste segundo período. 
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2.1 Calendarização 

 

Plano da 2ª Unidade de Ensino da 2ª Etapa 

Aula Nº 
Data 

Espaço 
Matérias 

Objetivos/Competências a trabalhar 

Nível Superior Nível Médio Casos Críticos 

65 e 66 
20.02.13 

P2 
Nota:  

Nesta aula será realizada a 
avaliação da flexibilidade e uma 
revisão sobre os protocolos de 

avaliação do fitnessgram. 
Posteriormente serão avaliados 

os testes (abdominais e 
extensões de braços) numa 

estação. 
 

71 e 72 
01.03.13 

P1 
Nota:  

Nesta aula será realizada a 
avaliação do Fitnessgram 

(Vaivém) e consolidação das 
abdominais e extensões de 

braços se necessário. 
 
 

Andebol 

Iniciar PE 
- Fintas e 
mudanças de 
direção; 
- Interceção. 

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

Continuar PI 
- Atitude 
defensiva quando 
equipa perde a 
bola; 
- Tenta intercetar; 
- Impede ou 
dificulta a 
progressão do 
adversário; 

Basquetebol 

Iniciar PA 
- Participa no 
ressalto e se 
ganha a bola 
lança ou passa 
com 
oportunidade; 
- Se 
ultrapassado 
por adversário 
recupera; 
- Ajuda 
companheiro 
ultrapassado. 

Iniciar PE 
- Dificulta 
drible, passe e 
lançamento; 
- Posição 
defensiva 
básica; 
- Arranque em 
drible; 
- Drible de 
proteção. 
 

Concluir I 
- 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. 

Atletismo 

Iniciar E 
Salto em 
altura: Técnica 
de Fosbury 
Flop. 

Concluir PE 
Salto em 
altura: 
Técnica de 
Fosbury Flop. 

Iniciar PE 
Salto em altura: 
Técnica de 
tesoura e Fosbury 
Flop. 

Ténis 

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

63 e 64 
15.02.13  

Gin. 
 

67 e 68 
22.02.13 

Gin. 

Dança 

Iniciar PE 
Aeróbica: 
- Marcha; 
- Corrida; 
- Step-touch 
- Grape-vine. 

Ginástica de 
Solo 

Iniciar E 
- Roda; 
- P. flexibilidade 
– Ponte; 
- Rodada; 
- Cambalhota a 
retaguarda com 
pino. 

Iniciar PE 
- Cambalhota à 
frente com 
pernas 
afastadas; 
- Cambalhota à 
retaguarda com 
pernas 
afastadas; 
- Cambalhota 
Saltada. 

Concluir I 
- P. flexibilidade 
– vela ou mão no 
chão; 
- Sobe para pino 
no espaldar 
seguido de 
cambalhota à 
frente. 
- Pino de 
cabeça. 

Ginástica de Iniciar E Iniciar PE Concluir I 
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Aparelhos Plinto: Roda no 
plinto 
transversal; 
Mini: ¾ mortal 
engrupado com 
ajuda; 
¼ mortal atrás; 
Barra: Meia 
volta em apoio; 
Sarilho. 

Mini: Carpa 
pernas 
afastadas; 
Trave: Avião;  
Barra: 
Balanços 
laterais com 
mudança de 
pegas e 
cambiada 
percorrendo 
lateralmente a 
barra. 

Plinto: 
Cambalhota à 
frente no plinto 
longitudinal; 
Mini: Salto com 
meia pirueta; 
Barra:  
Rolamento frente 
partindo de apoio 
ventral. 
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. 

  

69 e 70 
27.02.12  

Ext 
 

Nota:  
Nesta aula será trabalhada a 
aptidão física dos alunos no 

início da aula. 
 

73 e 74 
06.03.13 

Ext 

Voleibol 

Iniciar PA  
- Como 
passador, 
coloca-se e 
passa bola 
favorável; 
- Avisa e 
defende 
adaptando 
passe ou 
manchete; 
- Bloco 1 com 
tempo de salto. 

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

Iniciar PE  
- Posiciona-se e 
finaliza em passe 
para o espaço 
vazio; 
- Realiza com 
correção passe, 
manchete e 
serviço por 
baixo. 

Futebol 

Iniciar PA 
- Remate de 
cabeça; 
- Passa rasteiro 
ou alto; 
- Drible. 

Concluir E 
- Conhece as 
regras das 
faltas e 
reposição da 
bola. 
GR: 
- Passa a 
desmarcado; 

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

Atletismo 

Iniciar E 
Corridas: 50m 
com partida em 
4 apoios; 
Salto em 
cumprimento: 

Concluir PE 
Salto em 
cumprimento: 
Voo na 
passada; 
Corridas: 

Iniciar PE 
Corridas: 40 a 
60m partida com 
três apoios; 
Lançamentos: 
Lança o peso 
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Voo na 
passada. 
Lançamentos: 
Lança bola com 
pega correta. 

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

3,4kg de costas 
com rotação do 
tronco sem 
balanços; 

Orientação 

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

75 e 76 
08.03.13  

P1 
Nota: 

Será necessário marcar uma 
sala. Após o teste os alunos 
preparam a competição do 

“Super Turma” (Basquetebol e 
acrobática) nos segundos 45 

minutos. 

Teste escrito, 
Autoavaliação, 

Avaliar IMC 

Realizar teste sobre a área dos conhecimentos.  
Perceber se os alunos têm a perceção do seu desempenho 

ao longo deste período e verificar o peso e % de massa 
gorda. 

77 e 78 
15.03.13 

Ext 

Entrega dos 
testes e hétero 

avaliação 

Reunir com cada um dos alunos, explicando os critérios de 
avaliação e referindo o que têm de melhorar para aumentar 

a nota. 
Enquanto esperam os alunos realizam uma aula livre. 

Tabela 12 - Calendarização da 2ª UE da 2ª Etapa 

Nota: Estão sublinhadas as competências que estavam planeadas para a UE 

anterior mas os alunos ainda apresentam muitas dificuldades, pelo que devem continuar 

a ser trabalhadas na presente UE. 
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2.2 Planos de aula 

 

2.2.1 Aulas no Pavilhão (P2 e P1) 

 

Aulas Número 65/66 e 71/72 

Andebol, Basquetebol, Ténis, Av. Fitnessgram e Atletismo (salto em altura) 

Tarefas (componentes 
críticas) 

Organização 
(esquema/descrição) 

Observações/ 
estratégias 

Tempo 

P´ T´ 

Instrução inicial 

- Verificar presenças; 
- Objetivos da sessão; 
- Critérios de êxito; 
- Demonstração dos gestos técnicos 
a abordar na aula. 

 
 
 

Alunos sentados em frente ao 
professor; 
Relembrar as regras básicas do 
Andebol e basquetebol. 

5’ 5’ 

Aquecimento: 

1) Apanhada; 
2) Corrida e Mobilização 

articular; 
 

Nota:  

Na aula 71 e 72 será realizado a 

avaliação do teste do Vaivém como 

aquecimento. 

1) Os alunos que apanham têm de 
tocar num colega para depois 
darem as mãos de forma a 
apanhar os restantes; 

2) Rodar braços à frente e atrás;  
Skipping baixo e alto; 
Deslocamentos laterais; 

1) Trocar sistematicamente 
quem está a apanhar; 

2) Corrida em círculo. 
Ao apito inverte o sentido da 
corrida. 
 

- Estilo de ensino por comando. 

10’ 15’ 

Estações: 

 

1) Basquetebol; 

2) Andebol; 

3) Na aula 65/66 esta estação será 

para avaliar a flexibilidade e para 

preparar e relembrar os 

protocolos de avaliação do 

Fitnessgram (abdominais e 

extensões de braços). 

Na aula 71/72 esta estação será para 

consolidar a avaliação dos 

alunos nos testes das 

abdominais e extensões de 

braços do fitnessgram, senão 

trabalham o lançamento do 

peso. 

 

1)  
A) 
Grupo Superior 

a) Cada aluno com uma bola, devem 
realizar cinco lançamentos (curta 
distância e na passada) e realizar 
um ressalto à bola alternadamente 
em cada tabela; 

b) Contra-ataque com oposição (3x3) 
mas com dois defesas na primeira 
parte do meio campo e um no 
outro. Sem drible os atacantes 
devem tentar lançar ao cesto e 
realizar o ressalto ofensivo.  

Grupo Médio 

a) Igual ao grupo superior; 
b) Contra-ataque com oposição (3x2) 

mas com um defesa na primeira 
parte do meio campo e um no 
outro. Sem drible os atacantes 
devem tentar lançar ao cesto e 
realizar o ressalto ofensivo.  

Grupo Casos Críticos 

a) Como os grupos anteriores; 
b) A pares realizam passe e receção 

enquadrados com o cesto e lançam 
em apoio e na passada. 

 
B) 
Grupo Superior 

a) Jogo reduzido; 
b) Exercício de drible (mudanças entre 
as pernas e por trás das costas com 
lançamento na passada. 
Grupo Médio 

a) Jogo reduzido; 
b) Lançamento na passada. 
Grupo Casos Críticos 

1)  
A) 
Grupo Superior,  Médio e 
Casos Críticos 

a) Pedir aos alunos para driblar 
com a mão dominante. 
Alternar lançamento da 
passada com lançamento de 
curta distância;  

Grupo Superior e médio 

b) Avançar o peso do corpo 
para passar.  
Os alunos devem passar 
para os colegas e 
desmarcar-se. Alternar 
passe de peito com passe 
picado.  
Após duas vezes a defender 
troca de defesas. 

Grupo Casos Críticos 

Enquadrados com o cesto. 
Rotação do tronco para 
passar. Após lançamento o 
outro aluno realiza o 
ressalto. 
 

B) 
Todos os grupos 

Os alunos que não estão a jogar 
devem realizar cinco 
lançamentos e depois trocam 
com um colega. Os alunos só 
podem estar uma vez na estação 
dos lançamentos. 
 

 
2) 
A) 

30’ 45’ 
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a) Jogo reduzido; 
b) Lançamento parado. 
 
2) 
A) 
Grupo Superior 

a) Trabalho de passe, receção e 
desmarcação a pares; 

b) Jogo do quadrado 
Grupo Médio 

a e b) Igual ao grupo superior; 
Grupo Casos Críticos 

a) Como os grupos anteriores; 
b) Passe e receção formando um 

quadrado.  
 
B) 
Grupo Superior, Médio e Casos 
Críticos 

a) Jogo da bola ao capitão 
b) Jogo dos 10 passes 
 
3) 
Todos os grupos 

Avaliar a flexibilidade e relembrar os 
protocolos de avaliação do Fitnessgram 
(abdominais e extensões de braços). 
 

 

Grupo Superior, Médio e Casos 
Críticos 

a) Os alunos devem realizar 10 
passes para o colega que 
deixa a bola no solo e 
procura o espaço vazio para 
receber novamente. Depois 
trocam de funções. Depois 
realizam o mesmo exercício 
mas sem deixar a bola cair 
ao solo; 

Grupo Superior e Médio 

b) Em situações de 3x3 ou 2x2 
os alunos tentam penetrar no 
quadrado com a bola sem 
serem tocados pelos 
defesas. A cada interceção 
ou falha do atacantes, os 
alunos trocam de funções. 

Grupo Casos Críticos 

b) Os alunos devem passar 
para os colegas do lado 
direito e deslocar-se em 
corrida para essa coluna. É 
aumentado o número de 
bolas no decorrer o 
exercício, se os alunos 
estiverem a realizar 
corretamente o mesmo. 

 
B) 
Todos os grupos 

a) Em duas equipas realizam 
passes entre si até perto do 
capitão da sua equipa que 
esta no campo adversário; 

b) As duas equipas devem 
realizar 10 passes 
consecutivos entre si. 

 
- Estilo de ensino por tarefa. 

Hidratação 
Por grupos. 
Preparar as estações 

 
2’ 47’ 

Estações: 
 

1) Salto em altura + aptidão física 
Tesoura: Após corrida de balanço em 

curva, realiza o salto com fluidez, 

apoiando de forma ativa a perna de 

impulsão, transpondo a fasquia com 

pernas em extensão e realizando a 

receção em equilíbrio 

Fosbury Flop: Transpõe a fasquia com o 
corpo ligeiramente arqueado. 

 
2) Ténis 
Pega de direita: Nó do dedo indicador 
(origem do 2º metacarpo) deve estar na 
linha da face superior da raquete; 2- “V” 
da mão deve estar na parte superior do 
punho da raquete. 
Pega continental: Nó do indicador 
(origem do 2º metacarpo) deve estar na 
parte intermédia do punho da raquete – 
entre a parte posterior e a parte superior; 
Pega de esquerda a duas mãos: Nó do 
dedo indicador (origem do 2º metacarpo) 
deve estar na linha da face superior da 
raquete, mas agarra no punho da raquete 

1) 
Todos os grupos 

Salto em altura 

1º - Efetuar salto em altura com técnica 

de tesoura.  

2º- Aumentar progressivamente a 

altura da fasquia e os alunos devem 

começar a saltar com a técnica de  

 “Fosbury Flop” 

 

Aptidão Física 
- Saltos à corda; 
- Bicípites alternados; 
- Extensões de braços; 
- Abdominais; 
- Agachamentos com bola medicinal. 
 
2)  
Todos os grupos 

a) Realizam cinco serviços por cima; 
b) Batimentos para o colega de direita 

à linha e cruzada e depois 
esquerda; 

1) 

Os alunos que têm mais 
dificuldade realizam a técnica de 
tesoura no solo, sobre uma fita 
mais baixa; 
Após cada salto os alunos 

realizam no exterior os exercícios 

de aptidão física 

 

2)  

Os alunos devem realizar a 

posição base sempre que estão à 

espera da bola (1- pernas 

afastadas com o centro de 

gravidade baixo; 2- Mão direita 

no punho e mão esquerda no 

coração da raquete). 

 

3)  

Pedir aos alunos para driblar com 
a mão dominante. Alternar 
lançamento da passada com 

20’ 67’ 

1 

2 

3

3 
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mais à frente e a mão direita ajuda a 
suporta a raquete na parte mais distal do 
punho. 

 
3)  

Na aula 65/66 esta estação será para 
avaliar os alunos nos testes das 
abdominais e extensões de braços 
do fitnessgram. 
Na aula 71/72 esta estação será para 
trabalhar de forma analítica os 
lançamentos no basquetebol 
Lançamento na passada: 
1 - Os dois apoios são realizados em dois 
tempos rítmicos, sendo o primeiro apoio 
executado com o pé mais distante do 
cesto; 
2 - Sequencia dos Apoios: 
- Lado direito: 
direito/esquerdo/lançamento; 
- Lado esquerdo: 
esquerdo/direito/lançamento 
3 - Junto ao cesto existe uma impulsão 
vertical que é maximizada pela subida 
enérgica do joelho do lado da mão 
lançadora (mão contrária ao pé de 
chamada); 
4 - Flexão final do pulso do membro 
superior lançado. 
Lançamento parado: 
1 - Bola segura com as duas mãos junto 
ao peito; 
2 - Extensão do membro superior de 
lançamento, para a frente e para cima, 
com trabalho de pulso (flexão/extensão); 
3 - Movimento de lançamento contínuo. 

 
3) 
Todos os grupos 

Alunos em falta consolidam a avaliação 
do fitnessgram 
ou 
Grupo Superior e Médio 

A pares realizam passe e receção até 
perto do cesto e realizam um dos 
lançamentos, o outro aluno é 
responsável pelo ressalto. 
Após três lançamentos a cada com as 
diferentes técnicas realizam competição 
entre os grupos, verificando quem 
obtém mais pontos. 
Grupo Casos Críticos 

Todos com bola, realizam drible até 
perto do cesto, onde lançam ao cesto. 
Após cinco lançamentos a cada alunos 
realizam competição. 
 

 
 
 
 

lançamento de curta distância;  
 

Rotação para a direita 

- Estilo de ensino por tarefa 

 

 
 

 

 

 

 

 

Retorno à calma e conversa final 
- Balanço final; 

- Questionamento; 
- Arrumação do material; 

- Alongamentos; 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
- Comunicar aos alunos informação 
necessária para a próxima sessão. 

- Em círculo para os 
alongamentos; 
- Alunos sentados para a 
conversa final. 
 
- Estilo de ensino por comando. 

8’ 75’ 

Grupos  

Aureo, Edivaldo, Hugo, Ricardo, Simão, 

Rui, Telmo, Barreto, Senyk, André 

Catarina, Domingas, Moreira, Jéssica, 

Bárbara, Soraia, Edmara, Melissa, 

Raquel, João  

Correia, Elena, Ana, Diana, Diogo, 

Débora, Jean, Cátia.  

Tabela 13 - Aulas pavilhão 

  

1 

2 

3

3 

3

3 
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2.2.2 Aulas Ginásio 

 

Aulas Número 63/64 e 67/68 

Dança (aeróbica), Ginástica de Solo, Aparelhos e Acrobática 

Tarefas (componentes 
críticas) 

Organização 
(esquema/descrição) 

Observações/ 
estratégias 

Tempo 

P´ T´ 

Instrução inicial 

- Verificar presenças; 
- Objetivos da sessão; 
- Critérios de êxito. 

 
 
 

Alunos sentados em frente ao 
professor 
 

5’ 5’ 

Aquecimento 

-  Jogo do Mata ou do Rugby com bolas 
de fitness; 

-  Exercícios a pares; 
-  Dança; 
- Mobilização articular: pescoço, pulsos, 
cintura, joelhos e tornozelos; 

- Os alunos são divididos em duas 
equipas e devem colocar as bolas 
de fitness sobre o colchão no 
campo da equipa adversária ou 
jogam ao mata, tentando não ser 
tocados pelas bolas. Uma bola 
para os diferentes géneros; 
- Os alunos tentam tocar nos 
joelho do colega. De cócoras 
tentam derrubar o colega. 
Deitados no solo tentam não ser 
virados pelo colega. 
- Consolidação dos passos do 
cha-cha-cha, regadinho e 
kizomba. Iniciação à aeróbica.  
- Todos os alunos realizam os 
exercícios ao mesmo tempo; 
 
- Estilo de ensino por comando. 

20’ 25’ 

Estações: 
1) Barra + Trave; 
2) Solo; 
3) Minitrampolim; 
4) Boque/Plinto; 
5) Acrobática. 

1) 
Grupo Superior: 

Na Barra o aluno executa todas as 
competências dos níveis anteriores e 
meia volta em apoio e sarilho. 
 
Na trave os alunos executam todas as 
competências já trabalhadas. 
 
Grupo Médio: 

Na Barra o aluno executa (I):  
- Balanço atrás à frente com saída 
equilibrada retaguarda;  
- Balanços laterais com mudança de 
pegas e cambiada, percorrendo 
lateralmente a barra; 
 
Na trave os alunos executam todas as 
competências já trabalhadas e o avião. 
 
Grupo Casos Críticos: 

Na Barra o aluno executa (I):  
- Rolamento à frente partindo de apoio 
ventral; 
- Balanço atrás à frente com saída 
equilibrada retaguarda;  
- Balanços laterais com mudança 
sucessiva de pegas, percorrendo 
lateralmente a barra. 
 

Na trave o aluno executa (I): 
- Marcha à frente e atrás, Marcha em 
bico dos pés, Meia volta e Salto a pés 
juntos; 

1) 

Os alunos realizam os elementos 
os elementos da barra e da trave 
aleatoriamente, trocando entre si 
de aparelhos. Na barra apenas 
podem estar dois alunos, um 
executor e um que fica 
responsável pelas ajudas. 
Na trave os restantes alunos 
realizam todas as competências 
sobre o aparelho (dois alunos de 
cada vez) e sobre os bancos 
suecos. 
 
2) 

Grupo superior tenta realizar as 2 
sequências. Se tiverem 
dificuldades em realizar um 
elemento gímnico, devem treiná-
lo. 
Grupo Médio tentam realizar a 
sequência I. Se tiverem 
dificuldades em realizar um 
elemento gímnico, devem treiná-
lo. 
Grupos casos críticos realizam 
exercícios de progressão e 
tentam realizar a sequência I  
 
3) 

Os alunos realizam três saltos de 
adaptação ao aparelho e de 
seguida começam a realizam os 
saltos pretendidos. Começam do 

43’ 68’ 
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2) 
Grupo Superior:  

Realiza em sequência (PE): 
- C. frente p. afastadas; 
- C. frente saltada; 
- C. retaguarda p. afastadas; 
- Pino braços c/ ajuda seguido de c. à 
frente; 
- Colabora nas ajudas. 
Realiza em sequência (E): 
- Pino de braços seguido de cambalhota 
à frente; 
- P. flexibilidade – Ponte; 
- Roda; 
- Rodada; 
- Cambalhota a retaguarda com pino. 
 
 
Grupo Médio:  

Realiza em sequência (I):  
- C. frente engrupada;  
- C. retaguarda; 
- Pino de cabeça; 
- Avião; 
- Vela; 
- Sobe p/ pino no espaldar seguido de c. 
à frente. 
Realiza em sequência (PE): 
- C. frente p. afastadas; 
- C. retaguarda p. afastadas; 
- C. saltada; 
- Colabora nas ajudas. 
 
 
Grupos Casos críticos: 

Realiza em sequência (I): 
- C. frente engrupada;  
- C. retaguarda; 
- Avião; 
- Vela; 
- Sobe para pino no espaldar seguido de 
cambalhota à frente; 
- Pino de cabeça. 
 
Quem tem mais dificuldades irá efetuar 
os seguintes exercícios de progressão:  
- Rolamentos sobre o ombro direito e 
esquerdo para trás e para a frente; 
- Balanços de costas tentando tocar com 
os pés no solo; 
- Ponte; 
- Realizar cambalhota à frente, 
cambalhota à retaguarda, avião e vela 
com ajudas dos colegas e/ou em plano 
inclinado. 
 
3) 
Grupo Superior: 

No mini o aluno executa todas as 
competências dos níveis anteriores e ¾ 
mortal engrupado com ajuda e ¼ mortal 
atrás; 
 
Grupo Médio: 

No mini o aluno executa todas as 
competências dos níveis anteriores e 
carpa de pernas afastadas; 

mais simples (salto em extensão) 
e vão progredindo cada vez que 
realizam um salto corretamente. 
Se têm dificuldades num salto, 
têm de melhorar o mesmo antes 
de avançar para outro. 
Nesta estação deve haver sempre 
um aluno a realizar ajuda a quem 
salta. Será estabelecida a regra 
que após o salto devem ficar 
sempre para realizar ajuda. 
 
4) 

Os alunos realizam os saltos que 
têm mais dificuldades de forma a 
poder melhorar as suas 
competências neste aparelho. 
Nesta estação e como na estação 
do minitrampolim os alunos após 
o seu salto devem realizar ajuda 
ao colega que salta 
posteriormente. 
 
5) 

Nesta estação os alunos 
trabalham as sequências de parte 
do nível elementar, em que todos 
devem desempenhar a função de 
base e volante em todas as 
figuras. Nesta estação será 
preparado também a competição 
de acrobática do “Super Turma”. 
Nesta estação os alunos terão 
permissão para ir beber água. 
 
 
Serão utilizadas fichas de apoio 

(com os critérios de êxito de todos 

os elementos) em todas as 

estações. 

 

Após oito minutos e dois apitos 

trocam de estação  

Rotação para a direita 

 
- Estilo de ensino por tarefa 
(recíproco) 
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Grupo Casos Críticos: 

No mini o aluno executa todas as 
competências dos níveis anteriores  e 
salto c/ meia pirueta; 
 
4) 
Grupo superior 

No plinto transversal o aluno executa 
todas as competências dos níveis 
anteriores e roda. 
 
Grupo de nível médio  

No boque/plinto transversal o aluno 
executa todas as competências dos 
níveis anteriores. 
 
Grupo de casos críticos 

No boque o aluno executa (I): 
- Salto de Eixo. 
Progressões (impulsões no reuther com 
as 2 mãos assentes no boque. Impulsão 
no reuther com as 2 mãos assentes no 
boque após corrida de balanço. Salto de 
eixo sobre o colega); 
- Salto entre mãos; 
No plinto longitudinal o aluno executa (I): 
- Cambalhota à frente; 
No plinto longitudinal realizam 
cambalhota à frente. 
 
5) 
Todos os grupos 
Concluir I 

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

  
 

 
Retorno à calma e conversa final 
- Balanço final; 

- Dinâmica de grupo; 
- Balanço final; 

- Em grupo devem trabalhar em 
conjunto para chegar rapidamente 

8’ 75’ 

1 

2 

3 

4 
5 
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- Questionamento; 
- Arrumação do material; 

- Questionamento; 
- Comunicar aos alunos informação 
necessária para a próxima sessão; 
- Retorno à calma com música; 
 

de um lado ao outro do ginásio 
sem tocar com os pés no solo, 
utilizando um colchão e um banco 
sueco. 
- Alunos sentados para a 
conversa final;  
- Alunos deitados pelo espaço de 
olhos fechados. 
 
- Estilo de ensino por comando. 

Grupos 

André,  Edivaldo, Rui, 

Simão, Catarina 

Aureo, Telmo, Hugo, 

Ricardo, Domingas 

Bárbara, Raquel, Soraia, 

Edmara, Jean, Senyk 

João, Barreto, Elena, 

Jéssica, Moreira, Melissa,  

Ana, Cátia, Diana, Diogo, 

Correia, Débora, Martins 

Tabela 14 - Aulas ginásio 
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2.2.3 Aulas Exterior 

 

Aulas Número 69/70 e 73/74 

Voleibol, Futebol, Atletismo (corridas e lançamento do peso) e Orientação 

Tarefas (componentes críticas) Organização (esquema/descrição) Observações/ 
estratégias 

Tempo 

P´ T´ 

Instrução inicial 

- Verificar presenças; 
- Objetivos da sessão; 
- Critérios de êxito; 
- Demonstração dos gestos técnicos a 
abordar na aula. 

 
 
 

Alunos sentados em frente 
ao professor 
 

5’ 5’ 

Aquecimento: 

1) Orientação 

1) Exercício de formar palavras; 
2) Orientação na escola; 

1) Quatro equipas; 
2) Mapa da escola 
 
- Estilo de ensino por 
comando. 

15’ 20’ 

Estações: 

1) Voleibol; 
2) Atletismo; 
3) Futebol. 

 
 
 
 

1) 
A) 
Grupo Superior 

a) Grupos de três alunos com uma bola. 
Um dos alunos realiza um toque de 
dedos para o outro campo onde estão 
dois alunos. Um deles deve receber em 
manchete e colocar a bola numa 
trajetória alta para o passador, que por 
sua vez realiza o mesmo, passando 
para o colega que remata para o campo 
adversário; 

b) Idêntico ao anterior mas o aluno que 
inicia o exercício é responsável por 
realizar bloco com tempo de salto ao 
remate do adversário. 

Grupo Médio 

a) Grupos de dois alunos com uma bola 
realizam serviço por cima para o colega 
que deve receber em manchete ou 
toque de dedos; 

b) Exercício de remate em salto com 
passador. No outro lado do campo 
encontra-se um aluno que deve 
posicionar-se para receber a bola em 
manchete ou toque de dedos; 

Grupo Casos Críticos 

a) Em grupos de dois com uma bola 
realizam auto passes até a rede para 
depois mandá-la para o colega do outro 
lado da rede que deve receber (cima ou 
baixo), imprimindo à bola uma trajetória 
alta agarrando-a em seguida; 

b) Exercício de finalização em passe para 
o espaço vazio no outro campo, com um 
aluno do outro lado a tentar receber em 
manchete. 

 
B) 
 Grupo Superior 

a) Jogo reduzido (4x4) 
b) Trabalho de remate em grupos de dois.  
Grupo Médio 

a) Jogos reduzidos (3x3 e 2x2); 
Grupo Casos Críticos 

a) Jogos reduzidos (1x1 e 2x2). 
 

2) 
A) 
Grupo Superior 

a) Após cinco repetições 
em cada posição trocam 
de funções. 
b)  
Grupo Médio 

a) Após cinco serviços os 
alunos realizam o exercício 
seguinte. 
b) Os alunos dividem-se 
em dois grupos. Cada 
grupo deve ter um 
passador e um aluno do 
outro lado da rede. Os 
alunos devem passar ao 
passador e este devolve a 
bola aos mesmos com 
uma trajetória alta para 
que consigam rematar 
para o colega do lado 
contrário. 
Troca posições a cada 
duas repetições.. 
Grupo Casos Críticos 

a) Devem enquadrar-se 
com a bola e imprimir uma 
trajetória aérea da mesma 
de forma a passar para o 
colega por cima da rede; 
b) Os alunos dividem-se 
em dois grupos. Cada 
grupo tem um passador, 
em que os alunos devem 
passar ao mesmo e este 
deve colocar a bola numa 
trajetória alta para  o 
colega tentar finalizar em 
passe. Trocam de funções 
após duas repetições. 
 
B) 
Grupo Superior 

a) Os alunos que não 
estão a jogar devem 
realizar cinco remates e 

45’ 65’ 
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2) 
Todos os grupos 
Corridas de velocidade: 

Com partidas a três/quatro apoios realizam 
competição individualmente, depois a pares 
e por fim em trios. 
Corrida de estafetas: 

Os alunos, a pares, realizam a transmissão 
do testemunho, com zona de aceleração e 
zona de transmissão 
Lançamento do peso:  

Lançamento do peso 
Primeira fase: 
- Lançamento do peso de lado e sem 
balanço; 
Segunda fase: 
- Lançamento do peso de costas; 
No lançamento se cumpre a primeira fase 
passam para a segunda, se não 
permanecem a realizar a primeira fase; 
 
 
3) 
A) 
Grupo Superior 

a) Remate de cabeça para um colega; 
b) Em grupos de três alunos realizam 
passes e um dos alunos vai à linha cruzar a 
bola para os outros dois colegas finalizarem; 
Grupo Médio 

a) Trabalho de passe e receção em 
movimento; 
b) Dois contra um com guarda-redes. 
Grupo Casos Críticos 

a) Trabalho de passe e receção a pares 
(frente a frente); 
b) Condução de bola e remate de uma baliza 
para a outra. 
 
B) 
Grupo Superior 

a) Jogo reduzido (5x5 com guarda-redes) 
Grupo Médio 

a) Jogos reduzidos (4x4 com guarda-redes); 
b) Trabalho de passe e receção; 
Grupo Casos Críticos 

a) Jogos reduzidos (4x4 sem guarda-redes). 
 

 
 
 

 
 

depois trocam com um 
colega.  
b) Os alunos só podem 
estar uma vez na estação 
de remate. 
Grupo Médio e Casos 
Críticos 

a) Alunos distribuídos em 
vários campos. 
 
2)  
Todos os grupos 

Os alunos estão divididos 
pelos três postos. Após 
realizarem uma das tarefas 
vão para o posto seguinte. 
No peso realizam dois 
lançamentos. Nas corridas 
realizam velocidade num 
sentido e no regresso 
estafetas. 
 
 
3) 
A) 
Grupo Superior 

a) Um aluno agarra a bola 
com as mãos e lança para 
o colega para cima da 
cabeça. Este deve saltar e 
realizar um remate de 
cabeça para o colega. 
Trocam de funções após 
cinco repetições; 
b) O jogador no corredor 
central começa com a bola 
e após passar para o 
colega do lado direito corre 
por trás do mesmo e 
desloca-se para a linha 
lateral. Entretanto o 
jogador do lado direito 
passa para o do lado 
esquerdo que por sua vez 
devolve a bola ao colega 
que esta na linha, para que 
este possa ir centrar a bola 
para os dois colegas. 
Quem falha o remate vai à 
baliza. 
Grupo Médio 

a) Realizam dez passes 
consecutivos e depois 
iniciam o exercício 
seguinte; 
b) Após cinco repetições 
trocam de guarda-redes. 
Grupo Casos Críticos 

a) Passe e receção frente 
a frente (atenção à 
receção da bola); 
b) Cada aluno com uma 
bola, deve conduzir a 
mesma até uma baliza e 
rematar. Depois vão 
buscar a bola e realizam o 
mesmo para a outra baliza. 
Os guarda-redes trocam 

1 

2 

3 
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após cinco remates. 
 
B) 

Todos os grupos 
Relembrar as marcações 
individuais e insistir com o 
passe e desmarcação. 
 
1, 2, 3) Após sete minutos 
e meio e um apito trocam 
de exercício (de A para B); 
Após quinze minutos e 
dois apitos trocam de 
estação. 
 
- Estilo de ensino por 
tarefa 

Retorno à calma e conversa final 
- Balanço final; 

- Questionamento; 
- Arrumação do material; 

- Alongamentos 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
- Comunicar aos alunos informação 
necessária para a próxima sessão. 

- Alunos de frente para o 
professor para realizar os 
alongamentos finais; 
- Alunos sentados para a 
conversa final. 
 
- Estilo de ensino por 
comando. 

10’ 75’ 

Grupos 

Aureo, Barreto, Cussina, Ricardo, 

Simão, Rui, Telmo, Edivaldo, Senyk, 

André 

Catarina, Domingas, Moreira, Jéssica, 

Bárbara, Soraia, Edmara, Melissa, Raquel, 

João  

Correia, Elena, Ana, Diana, Diogo, 

Débora, Jean, Cátia, Martins.  

Tabela 15 - Aulas exterior 
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2.3 Estratégias 

 

 Nesta segunda UE da 3ª etapa será necessário trabalhar com todos os alunos 

algumas competências que estavam planeadas para a UE anterior mas que não ficaram 

devidamente consolidadas, como foi referido anteriormente. Neste sentido, procurarei 

acompanhar de maneira mais eficaz essas matérias garantindo que todos os alunos 

conseguem atingir os objetivos planeados inicialmente. 

 Os estilos de ensino utilizados continuarão a ser os mesmos das UE anteriores, 

nomeadamente o estilo por comando nas partes iniciais e finais das aulas, bem como na 

matéria de dança. A única alteração será na matéria de ténis, onde procurarei utilizar o 

estilo de ensino por tarefa, como nas restantes matérias (Andebol, Basquetebol, Futebol, 

Orientação e Voleibol). Tal como nas ginásticas, tentarei utilizar o estilo de ensino 

reciproco, como complemento do estilo de ensino por tarefa, também na matéria de 

atletismo, onde os alunos com recurso a fichas e vídeos de apoio devem cooperar entre 

si para conseguir melhorar e possuir um maior domínio das diferentes componentes 

criticas abordadas nas aulas dessas matérias. 

 Como já referi inicialmente neste plano da segunda UE, tentarei realizar em todas 

as aulas uma avaliação formativa dos alunos, transmitindo esta informação aos mesmos 

para que tenham conhecimento do seu desempenho e do que devem corrigir ou melhorar 

para atingir os objetivos. Desta forma, também serão utilizadas folhas de auto e 

heteroavaliação como na UE anterior. 

Na penúltima aula desta UE, no dia de realização do teste da área dos 

conhecimentos, será entregue aos alunos uma ficha de autoavaliação de forma a tornar o 

processo avaliativo mais claro, promovendo a reflexão acerca do cumprimento ou não 

dos objetivos definidos, de maneira a que não existam dúvidas nas classificações dos 

alunos no final do período. Na última aula serão entregues os testes aos alunos e 

realizarei a hétero avaliação dos mesmos. 

O plano de aula alternativo continua a ser o da UE anterior, no caso das 

condições climatéricas serem adversas e que o pavilhão tenha de ser ocupado por três 

turmas em simultâneo. 
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III - Anexos 
 

Anexo 1 

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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a
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a
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C
a
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D
ia
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D
. 
B

a
rr

e
to

 

D
. 
C

o
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E
d
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a
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E
d
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H
u
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J
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M
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a

 

J
o
ã
o

 

R
u
i 

S
im

ã
o

 

S
e
n
y
k
 

IN
T

R
O

D
U

T
Ó

R
IO

 

Desmarca-se ** 2 2 1 2 0 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 

Atitude defensiva qd equipa perde bola ** 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 

Recepção e controlo de bola 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 

Passe 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 

Regras: início, reinício, golo, canto, fora 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 

ALCANÇADO S S S S   S S S S S S S S S S 

N
ív

e
l 

E
L

E
M

E
N

T
A

R
 

A
ta

. Enquadra-se ofensivamente 2 2 2 2 0 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

Escolhe quando passar, rematar, 
driblar 1 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 2 2 1 

D
 

Marca adversário 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

G
.R

. Enquadra-se *** 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 

Passa a desmarcado *** 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 

T
é

c
. Remate 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 

Condução  1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 

Regras: faltas, repor bola 2 2 1 2 0 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 

ALCANÇADO S S   S   S   S S S     S S S 

P
A

R
T

E
 d

o
 N

ív
e
l 
A

V
A

N
Ç

A
D

O
 

A
ta

q
u

e
 Penetra fintando ou driblando   1           1         1 1   

Passa rasteiro ou alto   2           2         2 2   

Devolve a bola p/ a frente do 
companheiro   1           1         1 1   

D
e
fe

s
a
 

Pressiona   2           2         2 21   

Dobra   1           1         1 2   

Fecha linhas de passe   2           2         2 2   

Compensa posição   1           1         1 1   

G
.T

é
c

n
ic

o
s
 

Remate de cabeça   2           2         2 2   

Drible   1           1         1 1   

Fintas   1           1         1 1   

ALCANÇADO   S           S         S S   
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Anexo 2 

 

 

  

Turma AV1 
Conhece 
as regras 

Desmarca-se 

Escolhe 
quando 
passar, 
lançar, 
driblar 

Atitude 
defensiva 

Desmarca-se 
e corta para o 

cesto 
Nome do Aluno 

Ana Mendes 1 1 2 1 1 

Cátia Santos 1 2 1 2 1 

Débora Pinheiro 2 2 2 2 1 

Diogo Almeida 1 2 2 2 1 

Diogo Martins 1 1 2 1 1 

Domingas Bartolomeu 2 3 2 2 1 

Elena Salin 2 2 2 2 1 

Jean Santos 1 2 2 1 1 

Jéssica Almeida 2 2 3 2 1 

Melissa Almeida 1 1 2 1 1 

Raquel Gomes 1 1 2 1 1 

Ricardo Aranda 1 1 2 1 1 

Soraia Carvalho 1 2 2 1 1 

Telmo Martins 1 1 1 1 1 
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Anexo 3 

Basquetebol (Lançamento na Passada) 

 

 

 

 

 

       

Componentes críticas: 

Objetivo: converter cesto, com a máxima aproximação à tabela.  

1 - Os dois apoios são realizados em dois tempos rítmicos, sendo o primeiro apoio 

executado com o pé mais distante do cesto; 

2 - Sequencia dos Apoios: 

- Lado direito: direito/esquerdo/lançamento; 

- Lado esquerdo: esquerdo/direito/lançamento 

3 - Junto ao cesto existe uma impulsão vertical que é maximizada pela subida enérgica 

do joelho do lado da mão lançadora (mão contrária ao pé de chamada); 

4 - Flexão final do pulso do membro superior lançado. 
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Anexo 4 

 

Nível Superior Concluir PE 
Realizar duas vezes cada competência. Não podem 

realizar a próxima competência sem consolidar a 
anterior. 

André Victorino 
Aureo Andrade 

Edivaldo Andrade 
Hugo Cussina 

Ricardo Aranda 
Rui António 
Simão José 

Telmo Martins 
Catarina Gonçalves 

Domingas Bartolomeu 
 

Minitrampolim 

1) Extensão; 
2) Engrupado; 
3) Com meia pirueta; 
4) Pirueta esquerda e direita; 
5) Carpa pernas afastadas; 
6) ¾ mortal engrupado com ajuda; 
7) ¼ mortal atrás; 
8) ¾ mortal engrupado. 

Boque/Plinto 

1) Eixo; 
2) Entre mãos; 
3) Cambalhota a frente no plinto longitudinal; 
4) Eixo no plinto longitudinal; 
5) Entre mãos no plinto transversal; 
6) Entre mãos no plinto longitudinal; 
7) Roda no plinto transversal; 
8) Passagem por pino no plinto transversal. 

Trave 

1) Marcha frente e atrás olhar em frente; 
2) Marcha frente e atrás olhar em frente, em bicos 

dos pés; 
3) Meia volta com balanço de uma perna; 
4) Salto a pés juntos; 
5) Avião; 
6) Saída com meia pirueta e receção equilibrada; 
7) Entrada a um pé; 
8) Pivot com balanço de um perna; 
9) Salto de gato e corça; 
10) Cambalhota a frente; 
11) Saída em rodada. 

Barra 

1) Rolamento frente partindo de apoio ventral; 
2) Balanço atrás e à frente com saída equilibrada 

retaguarda; 
3) Balanços laterais c/ mudança sucessiva de 

pegas, percorrendo lateral/ a barra; 
4) Balanços laterais c/ mudança de pegas e 

cambiada, percorrendo lateral/ a barra; 
5) Subida de frente (pronação) e saída em 

rolamento à frente; 
6) Saída em báscula à frente c/ receção 

equilibrada; 
7) Meia volta em apoio; 
8) Rolamento à frente seguido de balanços; 
9) Sarilho; 
10) 1/2 volta em apoio facial. 

Nível Médio Concluir I 
Realizar duas vezes cada competência. Não podem 

realizar a próxima competência sem consolidar a 
anterior. 
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Bárbara Costa 
Diogo Barreto 

Edmara Bartolomeu 
Jean Santos 

Jéssica Almeida 
Jéssica Moreira 
Melissa Almeida 
Raquel Gomes  
Soraia Carvalho 

Volodymyr Senyk 

Minitrampolim 

1) Extensão; 
2) Engrupado; 
3) Com meia pirueta; 
4) Pirueta esquerda e direita; 
5) Carpa pernas afastadas; 

Boque/Plinto 

1) Eixo; 
2) Entre mãos; 
3) Cambalhota a frente no plinto longitudinal; 
4) Eixo no plinto longitudinal; 
5) Entre mãos no plinto transversal; 
6) Entre mãos no plinto longitudinal; 

Trave 

1) Marcha frente e atrás olhar em frente; 
2) Marcha frente e atrás olhar em frente, em bicos 

dos pés; 
3) Meia volta com balanço de uma perna; 
4) Salto a pés juntos; 
5) Avião; 
6) Saída com meia pirueta e receção equilibrada; 
7) Entrada a um pé; 
8) Pivot com balanço de um perna; 
9) Salto de gato e corça; 

Barra 

1) Rolamento frente partindo de apoio ventral; 
2) Balanço atrás e à frente com saída equilibrada 

retaguarda; 
3) Balanços laterais c/ mudança sucessiva de 

pegas, percorrendo lateral/ a barra; 
4) Balanços laterais c/ mudança de pegas e 

cambiada, percorrendo lateral/ a barra. 

Casos Críticos Iniciar PI 
Realizar duas vezes cada competência. Não podem 

realizar a próxima competência sem consolidar a 
anterior.  

Ana Nunes 
Cátia Santos 

Diana Marques 
Diogo Almeida 
Diogo Correia 
Diogo Martins 

Débora Pinheiro 
Elena Salin 

João Bernardo 
 

Minitrampolim 
1) Extensão; 
2) Engrupado; 
3) Com meia pirueta; 

Boque/Plinto 

1) Eixo; 
2) Entre mãos; 
3) Cambalhota a frente no plinto longitudinal; 
4) Eixo no plinto longitudinal; 

Trave 

1) Marcha frente e atrás olhar em frente; 
2) Marcha frente e atrás olhar em frente, em bicos 

dos pés; 
3) Meia volta com balanço de uma perna; 
4) Salto a pés juntos; 
5) Avião; 
6) Saída com meia pirueta e receção equilibrada. 

Barra 
1) Rolamento frente partindo de apoio ventral; 
2) Balanço atrás e à frente com saída equilibrada 

retaguarda. 
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Anexo 5 

 

Ajudar um executante é intervir no decurso da execução do exercício para lhe 

facilitar a realização (fixando uma articulação, acentuando ou prolongando uma repulsão, 

por exemplo). 

Os ajudantes devem: 

- estar conscientes do seu papel (dar confiança ao executante) e da sua 

responsabilidade; 

- saber perfeitamente o que é preciso fazer, como fazer e em que momento fazer; 

- não se distrair da sua tarefa. 

Ginástica de solo 

Elemento 
Gímnico 

Ajuda Imagem 

Avião 

- O ajudante coloca-se lateralmente ao 
aluno e com uma mão no peito e outra na 
parte anterior da coxa, da perna ou do pé. 

 

Cambalhota à frente 

- Colocação de uma mão na coxa e outra 
nas costas ou na nuca; 
- Segurar as mãos na fase de elevação; 

 

Cambalhota atrás 

- O ajudante deverá apoiar uma mão nas 
costas do aluno para lhe controlar a fase de 
sentar e depois deverá puxá-lo pela zona 
da bacia no sentido de facilitar a repulsão 
dos braços no solo e assim evitar que bata 
com a cabeça; 
- Se o aluno já executa bem as fases de 
fecho e enrolamento à retaguarda, o 
ajudante deverá colocar-se um pouco mais 
atrás, segurá-lo pela bacia e puxar para 
cima facilitando a repulsão de braços e 
impedindo que bata com a cabeça no solo. 

 

Cambalhota à frente 
com pernas 
afastadas 

- Se o aluno estiver ainda numa fase 
atrasada da aprendizagem, deverá ser 
ajudado por trás, na zona lombar; 
- Se estiver numa fase mais adiantada, 
poderá ser ajudado de frente sendo puxado 
pelos membros superiores junto aos 
ombros. 
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Cambalhota atrás 
com pernas 
afastadas 

- O ajudante deverá apoiar uma mão nas 
costas do aluno para lhe controlar a fase de 
sentar e depois deverá puxá-lo pela zona 
da bacia no sentido de facilitar a repulsão 
dos braços no solo e assim evitar que bata 
com a cabeça; 
- Se o aluno já executa bem as fases de 
fecho e enrolamento à retaguarda, o 
ajudante deverá colocar-se um pouco mais 
atrás, segurá-lo pela bacia e puxar para 
cima facilitando a repulsão de braços e 
impedindo que bata com a cabeça no solo. 

 
 
 
 
  

Pino com 
cambalhota 

- Colocação das mãos na coxa ou uma 
mão no ombro (quando existem muitas 
dificuldades); 
- Segurar os membros inferiores para 
enrolar a cabeça. 

 

Cambalhota a 
retaguarda para pino 

- O ajudante coloca-se lateralmente em 
relação ao aluno, e no momento, em que 
os membros inferiores passam sobre a 
cabeça, segura-os e ajuda a executar a 
abertura puxando para cima até que ele 
chegar a apoio invertido. 

 

Roda 

- O ajudante coloca-se lateralmente (do 
lado da perna de impulsão de forma a ficar 
nas costas do aluno); 
- Colocação das mãos na bacia, cruzadas. 

 

Rodada 

- O ajudante coloca-se lateralmente 
ajudando na zona da bacia e nas costas do 
aluno; 
- Deve-se ajudar no momento em que o 
aluno coloca a segunda mão no solo. 

 

Ponte 

- Ajudante à frente do executante, pés de 
frente para as mãos. 

 

 

 

 

 


