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1 Introdução 
 

 O guia de estágio para o ano letivo 2012/2013 refere na área 1 (Organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem) nomeadamente na condução do ensino que o 

estagiário deve proceder ao exercício de uma atividade sistemática de análise do ensino, 

realizando um relatório geral do mesmo. Neste caso, este documento refere-se à análise 

da experiencia num horário completo, durante uma semana, incluindo as horas de aulas 

do estagiário, as horas do acompanhamento da Direção de Turma, as horas destinadas 

ao Desporto Escolar, completadas por horas de aulas de turmas de outros professores do 

Grupo Disciplinar de Educação Física (GDEF) da escola. 

 O núcleo de estágio decidiu realizar esta semana a tempo inteiro de 18 a 22 de 

fevereiro de modo a não interferir nos processos de avaliação sumativa.  

 Neste documento irei apresentar os objetivos a que me propus com a realização 

desta semana de professor a tempo inteiro. Depois realizo uma breve contextualização 

sobre todas as tarefas inerentes a essa semana, apresentando, posteriormente, as 

autoscopias das aulas lecionadas. As tarefas desenvolvidas no âmbito do 

acompanhamento da Direção de Turma e do Desporto Escolar não são referidas neste 

documento porque será realizado um balanço geral sobre essas atividades no relatório 

da segunda etapa de formação. O balanço das aulas lecionadas à minha turma será 

realizado aquando do término da unidade de ensino aparecendo no balanço da terceira 

etapa. Por fim, realizo um balanço geral do meu desempenho e dos contributos desta 

experiencia para a minha formação,  

 

2 Objetivos 
 

 Inicialmente, foi necessário definir um conjunto de objetivos que procurei atingir no 

final desta semana de professor a tempo inteiro. Estes objetivos serão analisados neste 

balanço de forma a poder perceber se foram ou não cumpridos. Os objetivos foram: 

 Experienciar uma semana de trabalho de um professor a tempo inteiro; 

 Compreender a rotina diária de um professor, percebendo as suas dificuldades; 

 Lecionar a diferentes anos de escolaridade e diferentes ciclos de ensino, com 

características muito distintas; 

 Desenvolver a minha capacidade de adaptação (número de alunos, grupos de 

nível, características dos alunos, etc.); 
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 Aumentar a minha experiência de lecionação a diferentes grupos com 

comportamento e empenho distintos; 

 Realizar um relatório/balanço para aferir o grau de consecução dos objetivos 

propostos e retirar conclusões para a minha formação como futuro docente. 

 

3 Contextualização  
 

Para que fosse possível a realização do horário de professor a tempo inteiro foi 

necessário observar o roulement do GDEF e os horários das diferentes turmas, com o 

objetivo de elaborar um horário equilibrado e que permitisse a presença do orientador da 

escola no maior número de sessões.  

Procurei lecionar aulas a várias turmas dos diferentes ciclos de ensino (2º/3º) e do 

secundário, escolhendo uma turma de cada ano de escolaridade presente na escola. 

Como a minha turma tem um número elevado de alunos (29), procurei outras turmas com 

menos alunos (14 e 17) e outras com o mesmo número ou mais (29 e 31). Na escolha 

das turmas tive a preocupação de escolher pelo menos uma turma que tivesse um aluno 

com necessidades educativas especiais (7º5) e por fim escolhi aulas com dois blocos (90 

minutos) e outras com apenas um (45 minutos). Na escolha das turmas existiu sempre 

uma grande colaboração entre o núcleo de estágio. 

De seguida, foi necessário contactar com os professores responsáveis pelas 

turmas para aferir se disponibilizavam as mesmas no dia pretendido. Como todos os 

professores aceitaram construi um horário da semana a tempo inteiro e procurei reunir-

me com cada professor de forma a recolher informações sobre cada uma das turmas. 

Porém, não foi possível marcar uma reunião informal com todos os professores, sendo 

necessário contactar alguns por email. 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8:15 
9:00 

9º 3 

 

   
9:00 
9:45 

“Meninos 
Especiais” 

10:00 
10:45 

   
7º 5 

 
10:45 
11:30 7º 6 

11:45 
12:30 

12º TD 10º LH3  
 

 
12:30 
13:15 

5º 1 

13:30 
14:15      
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14:15 
15:00 

Desporto 
Escolar 

15:15 
16:00 Direção de 

Turma 
 11º AV1+SE 10º CT2  

16:00 
16:45 

17:00 
17:45 

8º 1 11º CT2 
Reunião do 

GDEF 
 11º AV1+SE 

17:45 
18:30 

18:30 
19:15 

 

Desporto 
Escolar    

19:15 
20:00 

 

Tabela 1 - Horário 

A cor laranja com a denominação de “Meninos especiais” é referente às aulas 

lecionadas na escola nº1 do Cacém às crianças com necessidades educativas especiais 

(autistas). A turma que leciono as aulas ao longo deste ano letivo está com a cor verde, 

enquanto as restantes turmas que estão com uma cor amarela são de outros 

professores: 

 António Garcia – 9º3; 

 Cláudia Vaz – 5º1 e 10º LH3; 

 Eduardo Sousa (professor substituto) – 7º6; 

 Joaquim Inácio – 11º CT2; 

 Luís Bentes – 8º1, 10º CT2 e 12º TD; 

 Maria João – 7º5. 

Através do contacto com os diferentes professores ficou assegurado que devia 

promover em todas as aulas o sucesso dos vários alunos, mantendo-os em prática o 

máximo de tempo possível. Procurei questionar sempre os professores sobre quais as 

matérias a lecionar mas muitos afirmaram que poderia abordar as matérias que quisesse, 

onde optei pelas que os alunos sentem mais dificuldades ou nas que me sinto mais à 

vontade. Desta forma, conforme referido no guia de estágio, refleti em conjunto com os 

professores cada uma das sessões de ensino-aprendizagem, onde me foi dada pelos 

mesmos, total autonomia para planear as aulas. Assim, os planos das aulas foram todos 

elaborados por mim, tendo em consideração o nível dos alunos e definindo objetivos 

operacionais para todas as sessões. Nesse contacto com os professores confirmei o 

número de alunos que compõem as turmas, após ter verificado no dossier de todas as 

turmas. Perguntei ainda o nível dos alunos, a existência ou não de grupos de nível e por 

fim o comportamento geral dos mesmos de forma a identificar os alunos mais 

problemáticos. 
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Turma 
Professor 

responsável 

Nº. 
de 

alunos 

Observações 

Espaço Matérias Grupos de nível Comportamento 

5º 1 Cláudia Vaz 21 P2 
Sugeridas: 

Basquetebol. 

Não formados 
Criar quatro 
grupos. 2 de 

raparigas e 2 de 
rapazes. 

- Muito irrequietos 
(“elétricos”). 

7º 5 
Maria João 

Vale 
30 P1 

Sugeridas: 
Basquetebol 

 

Não formados 
Criar quatro 
grupos. 2 de 

raparigas e 2 de 
rapazes. 

- Quatro alunos 
muito 

indisciplinados. 

7º 6 
Eduardo 
Sousa 

29 P1 
Sugeridas: 
Basquetebol 

 

Não formados 
Criar quatro 
grupos. 2 de 

raparigas e 2 de 
rapazes. 

- Nada a salientar. 

8º 1 Luís Bentes 22 Ext 

Sugeridas: 
Basquetebol; 

Futebol; 
Decidi: 

Atletismo 
(lançamento do 
peso e vortex). 

Casos críticos: 
André Graça, André, 

António, Diana, 
Catarina, Jeruza, 
Neuriza, Mariana. 
Médio: Cláudia, 

Elizangela, Jennifer, 
Jéssica, João, Miguel. 
Superior: Célsio, 

David, Euri, Francisco, 
Ismael, Kevin, 

Laurendan, Paulo. 

- Nada a salientar. 

9º 3 António Garcia 26 P2 

Decidi: 
Basquetebol; 

Voleibol. 
 

Não formados 
Criar quatro 
grupos. 2 de 

raparigas e 2 de 
rapazes. 

- Alunos 
problemáticos com 

algumas faltas 
disciplinares: João 

Costa, João Mesquita, 
Marco Coelho, Tiago. 

10º CT2 Luís Bentes 30 P1 

Sugeridas: 
Basquetebol; 

Futebol; 
Decidi: 

Ginástica 
Acrobática. 

Casos críticos: 3 

Anas, Andreia, Inês 
Querido, Jéssica M., 

Patrícia Silva. 
Médio: André Jesus, 

Catarina Araújo, Diogo, 
Inês Querido, 2 Joanas, 

Márcia, Maria, 2 
Marianas, Patrícia 
Figueiredo, Fábio. 

Superior: Nasar, 

Sandro, Miguel, Rafael, 
Domitro, Flávio, André 

Rosado. 

- Nada a salientar. 

10º LH3 Cláudia Vaz 29 P1 

Decidi: 
Basquetebol; 

Futebol; 
Ginástica 

Acrobática. 
 

Não formados 
Criar três grupos: 

1) Quatro 
rapazes, 
Natalina, 

Noeminda, 
Tânia Monteiro 

e Leinise; 
2) Os outros 
quatro rapazes, 
Rute, Susana, 

Veleria e 

- Atenção ao aluno 
Marcos. 
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Raquel; 
3) Restantes 

alunas. 

11º CT2 
Joaquim 

Inácio 
17 P1 

Decidi: 
Basquetebol; 

Andebol; 
Atletismo (salto 

em altura); 
Ténis. 

Não formados 
Criar quatro 
grupos. 2 de 

raparigas e 2 de 
rapazes. 

- Nada a salientar. 

12º TD Luís Bentes 14 Ext 

Sugeridas: 
Basquetebol; 

Futebol; 
Decidi: 

Atletismo 
(lançamento do 
peso e vortex). 

Todos os alunos 
com um nível 
homogéneo. 

Criar dois grupos. 

- Nada a salientar. 

Tabela 2 - Dados das turmas 

 

4 Balanço das aulas – Autoscopias 
 

4.1 18 de fevereiro 2013 

 

4.1.1 9º3 (Plano de aula) 

À hora da aula (8:15) estava devidamente preparado para a mesma, com todo o 

material operacional e as estações montadas. Para minha admiração o professor titular 

da turma chegou às 8:20 enquanto os seus alunos chegaram oito minutos atrasados, 

após os cinco de tolerância. Enquanto os alunos chegavam pedi para se sentarem de 

frente para o quadro e perguntei o motivo do atraso mas os mesmos não responderam ou 

expuseram uma expressão como se fosse algo normal. De seguida, verifiquei que deve 

ser normal, porque enquanto os alunos chegavam o professor responsável pela turma 

não marcou atraso aos mesmos. 

Na instrução inicial optei por relembrar que deviam retirar os brincos, anéis, 

pulseiras e relógios. Depois expliquei a estrutura da aula com recurso ao quadro. Como 

se tratava do primeiro contacto com esta turma escolhi demonstrar os exercícios 

pretendidos em cada estação, em vez de explicar com recurso a esquemas no quadro 

como faço normalmente com a minha turma. Durante essa demonstração utilizei alguns 

alunos como agentes de ensino. Contudo, existiu alguma conversa e então decidi 

questionar os alunos que estavam distraídos para que estivessem com atenção e que 

não existissem dúvidas. 

Posteriormente, comecei o aquecimento em que os alunos tinham de correr de 

forma contínua ao longo do espaço da aula, onde aproveitei para distribuir os coletes e 
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formar as equipas. Como não conhecia os alunos e os seus níveis decidi dividir a turma 

em quatro grupos, dois do género masculino e outros dois do género oposto. Devido ao 

atraso no início da aula, decidi reduzir o tempo do aquecimento, passando de cinco para 

três minutos. Durante a corrida existiu muita conversa sobretudo das alunas, onde foi 

preciso intervir junto das mesmas. Após a corrida iniciei rapidamente a mobilização 

articular dos alunos. 

Com o aquecimento terminado, juntei todos os alunos e indiquei que os rapazes 

começavam no basquetebol e as raparigas no voleibol, voltando a explicar o primeiro 

exercício e o segundo que aconteceria seis minutos depois e após o meu apito. 

Considero que esta estratégia foi uma mais-valia porque garanti que todos os alunos 

tinham compreendido o solicitado e assim realizavam uma rápida transição entre os 

diferentes exercícios.  

Ao fim de doze minutos os alunos trocaram de estação e realizaram os mesmos 

exercícios que os colegas já tinham realizado. Após os vinte e cinco minutos dedicados a 

esta parte fundamental da aula os alunos tiveram ordem para ir beber água, um grupo de 

cada vez. Quando voltavam eram instruídos para começar os jogos de voleibol ou 

basquetebol, o que aconteceu durante doze minutos e depois trocavam de estação. 

Como alguns alunos faltaram e dois não realizaram a mesma por falta de material o 

grupo dos alunos do género masculino foi constituído por dez alunos. Desta forma, optei 

por realizar com estes alunos jogos de dois contra dois e três contra três no voleibol. No 

basquetebol realizaram jogo quatro vezes quatro e os restantes dois alunos estavam no 

exterior a realizar trabalho analítico de lançamento na passada e em apoio. O grupo do 

género feminino era constituído por treze alunas e optei por realizar no voleibol dois jogos 

três contra três, enquanto as restantes alunas estavam no exterior a realizar toques de 

sustentação da bola. No basquetebol organizei o jogo quatro contra quatro, enquanto as 

restantes cinco estava no exterior a realizar lançamentos. 

Ao longo dos exercícios e jogos procurei estar constantemente a transmitir 

feedbacks, mas reconheço que o facto de não conhecer os alunos dificultou a minha 

intervenção, sobretudo nos feedbacks à distância, porque tinha que perguntar a outro 

aluno o nome do colega, para que pudesse chama-lo ou então depois falava 

individualmente com esse aluno quando fosse à sua estação. Muitas vezes decidi realizar 

feedback a cada grupo porque observava que mais de metade dos alunos realizavam os 

mesmos erros. 

Na parte final da aula realizei com os alunos “as massagens com bola”, onde os 

mesmos apresentaram numa fase inicial algumas reticências ao exercício mas depressa 

aderiram facilmente ao pretendido. De seguida, ordenei que os alunos formassem um 
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semicírculo e realizei os alongamentos finais com os mesmos. Como os alunos chegaram 

atrasados optei por ultrapassar três minutos do tempo planeado para a aula e realizei um 

balanço final da aula. 

 Pontos Fortes Pontos Fracos Aspetos a melhorar 

Instrução 
 Breve e conciso; 
 Palavras 

“chave”; 

 Muito tempo para 
demonstrar todas 
as estações; 

 Não abordar os 
gestos técnicos a 
serem abordados; 

 Reduzir os tempos 
de instrução; 

 Demonstrar apenas 
os exercícios mais 
complexos; 

Organização 

 Aula 
politemática; 

 Rápida transição 
entre os 
exercícios; 

 Aula não ser 
lecionada e 
diferenciada para 
os grupos de nível 
existentes na 
turma; 

 Alunos 
demoravam muito 
a se juntar a mim; 

 Definir melhor as 
estratégias de 
controlo da turma 
com os alunos (1 
apito começam os 
exercícios, dois 
terminam); 

Disciplina 

 Estar mais  
atento aos 
alunos 
referenciados 
pelo professor 
responsável pela 
turma como 
problemáticos; 

 Nada a salientar;  Nada a salientar; 

Clima 

 Bom clima de 
aula; 

 Alunos estiveram 
sempre 
dispostos para 
aprender; 

 Alunas com 
alguma 
“maldade”, 
referindo que 
umas eram mais 
fracas e tinham 
mais dificuldades; 

 Reforçar sempre 
que deve existir 
entre todos os 
alunos e professor 
um clima positivo de 
aprendizagem; 

Feedback 

 FB aos grupos; 
 FB descritivos, 

prescritivos e 
interrogativos; 

 FB à distância; 
 Não saber o 

previamente o 
nível dos alunos, 
nem os seus 
nomes; 

 Encontrar mais 
estratégias para 
transmitir FB à 
distância; 

 Estar 
constantemente a 
acompanhar a 
prática de todos os 
alunos; 
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Exercícios 

 Exercícios mais 
analíticos antes 
das situações de 
jogos; 

 Referentes aos 
níveis 
introdutórios e 
elementar do 
PNEF; 

 Muito complexos 
para alguns 
alunos e muito 
fáceis para outros;  

 Mesmos 
exercícios para os 
alunos mais e 
menos aptos; 

 

 Planear 
antecipadamente 
variantes de 
dificuldade e 
facilidade; 

Tabela 3 - Aula 9º3 

 

4.1.2 12º TD (Plano de aula) 

Antes do início da aula fui abordado pelo professor titular da turma para que os 

alunos realizassem no aquecimento a corrida de 1000 metros que deviam ser realizados 

em três minutos e trinta segundos, de forma a treinarem os pré-requisitos para a 

universidade e solicitou ainda para realizar um jogo de basebol com os mesmos porque é 

sempre realizado quando estão no exterior. Neste sentido, sugeri que o mesmo poderia 

ser realizado na parte final da aula durante o retorno à calma, o que agradou o professor 

responsável e assim alterei rapidamente o meu plano de aula. Contudo, estas alterações 

não ficaram por aqui e antes do início da aula verifiquei que apenas onze alunos estavam 

equipados e prontos para a mesma. Desta forma, optei novamente por alterar o plano de 

aula e realizar apenas dois grupos que realizavam o trabalho planeado inicialmente para 

o basquetebol e depois a matéria de futebol.  

No início da aula decidi realizar com os alunos uma breve instrução onde utilizei o 

quadro técnico do GDEF para demonstrar os esquemas dos exercícios a trabalhar na 

aula. De seguida, expliquei o aquecimento e auxiliei o professor responsável pela turma a 

retirar os tempos das provas de cada aluno. Com a corrida decidi não realizar o trabalho 

massivo que tinha planeado de lançamento do vortex e do peso decidindo abordar só 

este último na parte final da aula devido ao reduzido número de alunos. Quando estes 

terminavam a corrida referi que não deviam se sentar mas continuar a andar e depois 

orientei os exercícios de mobilização articular antes de iniciar a parte fundamental da 

aula.  

Como já referi anteriormente, optei juntar todos os alunos e realizar com todos o 

trabalho de basquetebol. Como a maioria dos alunos já apresenta um nível elementar ou 

até mesmo parte do avançado decidi acrescentar e realizar mais um exercício com 

oposição de três contra três com lançamento aos exercícios que já estavam planeados. 

Depois dos doze minutos planeados para esta parte inicial optei por realizar logo jogo 

formal cinco contra cinco, enquanto um dos alunos estava no exterior a realizar 

lançamento do peso. Desta forma, ia demonstrar a correta técnica do lançamento do 
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peso e até possuía uma ficha com as componentes criticas para que os alunos pudessem 

consultar mas o professor titular da turma disse que orientava os alunos quando fossem 

lançar. Este aspeto foi uma mais-valia porque assim pude estar mais concentrado no jogo 

a corrigir os alunos sempre que necessário transmitindo feedback ao grupo ou 

individualizado. Após cinco lançamentos do peso os alunos iam trocando entre si.  

Após doze minutos de jogo de basquetebol realizei uma breve instrução para 

relembrar os exercícios da matéria de futebol. Os alunos realizaram sem dificuldade o 

exercício de oposição dois contra um e então optei por condicionar os atacantes onde só 

podiam tocar duas vezes na bola. No exercício dos corredores em que um dos alunos 

tinha de cruzar junto à linha reconheço que existiram algumas dificuldades dos alunos no 

início do mesmo mas rapidamente conseguiram realizar o pretendido de forma fluida e 

correta, adquirindo os objetivos planeados. Desta forma, após os doze minutos estavam 

preparados para iniciar a situação de jogo cinco contra cinco em campo inteiro, mantendo 

a estratégia dos lançamentos do peso no exterior com os alunos que ainda não tinham 

realizado e que foram trocando entre si após a minha ordem ou a do professor 

responsável pela turma que voltou a auxiliar nesta parte da aula. Durante o jogo de 

futebol reconheço que desempenhei mais o papel de mero árbitro, limitando-me a 

transmitir feedbacks motivacionais ou descritivos nos erros dos alunos, sobretudo na 

ocupação dos espaços e nas coberturas porque a maioria dos alunos já apresenta um 

nível avançado nesta matéria. 

Na parte final da aula os alunos realizaram o jogo de basebol com o professor 

responsável pela turma onde acompanhei toda a prática e fiquei a conhecer 

detalhadamente a adaptação do jogo implementada por este professor para que os 

alunos consigam trabalhar uma matéria alternativa do currículo. 

Na parte final da aula já não tive tempo de orientar os alongamentos finais e 

apenas realizei um balanço da sessão com todos os alunos. 

 Pontos Fortes Pontos Fracos Aspetos a melhorar 

Instrução 

 Referir apenas 
os aspetos mais 
importantes; 

 Breve e conciso; 

 Não demonstrar 
os exercícios 
(também não foi 
necessário); 

 Tom de voz; 
 Pouca fluidez no 

discurso; 

 Questionar mais os 
alunos de forma a 
verificar se 
compreenderam; 

 Melhorar o discurso; 

Organização 

 Tempos das 
rotações 
cumpridos na 
íntegra; 

 Aula 

 Aula teve de 
sofrer alterações 
perto do seu 
início; 

 Poucos alunos na 

 Decidir mais rápido 
as alterações aos 
planos de aulas, 
sempre que 
diferentes situações 
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politemática; 
  

aula; o exijam; 

Disciplina  Nada a salientar;  Nada a salientar;  Nada a salientar; 

Clima 
 Clima positivo de 

aprendizagem; 
 Nada a salientar;  Nada a salientar; 

Feedback 

 FB descritivos, 
prescritivos e 
interrogativos; 

 Dominar as 
matérias 
abordadas na 
aula; 

 Poucos alunos e 
maior 
acompanhament
o da prática; 

 Poucos FB na 
matéria de futebol, 
devido ao nível 
avançado dos 
alunos; 

 Preparar-me 
devidamente em 
todas as matérias 
para os alunos do 
nível introdutório e 
avançado do PNEF; 

Exercícios 

 Exercícios 
adequados ao 
nível geral dos 
alunos; 

 Todos os alunos 
em prática; 

 Exercício dos 
corredores  no 
futebol, pouco 
contextualizado 
com o jogo; 

 Não realizar 
variantes de 
facilidade com os 
alunos menos 
aptos, por 
exemplo no 
lançamento da 
passada; 

 Adequar os 
exercícios ao nível 
dos alunos; 

 Trabalho mais 
analítico com os 
alunos menos 
aptos; 

Tabela 4 - Aula 12º TD 

 

4.1.3 8º 1 (Plano de aula) 

A aula estava planeada para ser realizada no exterior mas à hora do início da 

mesma começou a chover. O material já estava preparado para abordar as matérias de 

futebol, basquetebol e atletismo (lançamento do vortex e do peso) mas foi necessário 

alterar o plano de aula e adotar o plano alternativo. Neste sentido, foi necessário alterar o 

material da matéria de futebol pelo de voleibol porque a mesma seria realizada no terço 

central do pavilhão. 

Após os cinco minutos de tolerância os alunos começaram a chegar aos poucos e 

alguns estavam muito atrasados. Enquanto chegavam, verifiquei que muitos alunos (seis) 

não iriam realizar a aula e desta forma tive de reformular os grupos de trabalho. Nesse 

momento, informei o professor titular da turma que não iria abordar o lançamento do 

vortex e apenas o lançamento do peso com os alunos que estavam no exterior na 

situação de jogo na matéria de basquetebol. 
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Na instrução inicial apresentei os objetivos, as matérias a trabalhar, a estrutura da 

aula e as normas de funcionamento da mesma. Depois optei por demonstrar as estações 

e os critérios de êxito para cada gesto técnico abordado na aula. Contudo, durante a 

demonstração senti muitas dificuldades na colocação do tom de voz devido ao imenso 

ruido no pavilhão das outras duas turmas, em que uma delas estava a utilizar música. 

Reconheço que em futuras situações como esta devo juntar mais toda a turma para que 

todos possam ouvir e perceber a minha instrução. Nas demonstrações tive a 

preocupação que todos os alunos pudessem verificar o pretendido mas surgiu muita 

conversa entre os alunos, onde recorri ao questionamento dos mesmos mas sem grande 

êxito. No futuro devo encontrar novas estratégias para colmatar esta dificuldade. 

No aquecimento os alunos realizaram corrida contínua durante cinco minutos e 

aproveitei para distribuir os coletes formando as equipas dos diferentes géneros. No 

seguimento do aquecimento orientei os exercícios de mobilização articular. 

Antes da parte fundamental da aula juntei toda a turma, utilizando as normas de 

funcionamento da aula referidas na instrução inicial (estratégias de controlo da turma) e 

após dois apitos e com o punho fechado todos os alunos deslocaram-se para perto de 

mim. Reconheço que esta estratégia é uma mais-valia, mas apesar de ser bem 

implementada não foi cumprida com rigor ao longo da aula, o que pode ser justificado 

pela inexistência de rotinas com estes alunos. Nessa pequena instrução referi novamente 

os primeiros exercícios e dividi os dois grupos pelas estações. 

Durante as suas execuções procurei acompanhar ao máximo a prática de todos 

os alunos e sempre que necessário transmiti feedback a todo o grupo ou individualmente. 

No basquetebol as principais dificuldades destes alunos são ao nível do passe/receção, 

enquadramento com o cesto e nos lançamentos na passada e em apoio de curta 

distância. No voleibol os alunos apresentam dificuldades no toque de dedos e nas 

manchetes. Desta forma, têm algumas dificuldades em transmitir à bola uma trajetória 

aérea e não são capazes de realizar um devido enquadramento com a mesma, sobretudo 

as raparigas. Após doze minutos trocaram de estação e quando os dois grupos já tinham 

realizado o trabalho nas duas estações indiquei que podiam ir beber água.  

Após a hidratação enquanto regressavam, indiquei a estação que cada grupo 

tinha de ocupar e o pretendido em cada uma. Neste sentido, optei por colocar 

inicialmente o grupo dos rapazes no basquetebol a realizar jogo quatro contra quatro com 

superioridade do ataque porque podiam recorrer a dois alunos que estão nos corredores 

laterais e funcionavam como passadores. Os restantes três alunos tinham de realizar 

lançamento do peso mas como o mesmo ainda não tinha sido abordado  na turma, o 

professor titular da turma preferiu acompanhar esses alunos. Após cinco lançamentos 
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trocavam com os colegas da sua equipa. O grupo das alunas estava no voleibol a realizar 

jogo reduzido três contra três mas depressa verifiquei que estas alunas apresentam 

muitas dificuldades e optei por adaptar o exercício e solicitar que as mesmas voltassem a 

realizar jogo um contra um. Após doze minutos trocaram de estação e o grupo dos alunos 

realizou jogo reduzido dois contra dois e três contra três no voleibol. As alunas no 

basquetebol realizaram jogo três contra três onde foi necessário explicar os conceitos da 

desmarcação e ocupação do espaço de jogo. 

Na parte final da aula realizei o retorno à calma durante três minutos e o restante 

tempo foi dedicado aos alongamentos e à conversa final. 

 Pontos Fortes Pontos Fracos Aspetos a melhorar 

Instrução 
 Breve; 
 Recurso a 

palavras chave; 

 Ruído existente 
no pavilhão; 

 Tom de voz; 

 Juntar mais os 
alunos; 

 Separar os alunos 
que estão a 
conversar entre si; 

Organização 

 Existência de um 
plano de aula 
alternativo; 

 Em cima da hora 
consegui 
esquecer o plano 
de aula inicial e 
adotar o 
alternativo; 

 Pouco espaço 
para o número de 
alunos na turma; 

 Falhas nos 
tempos de rotação 
nos últimos 
exercícios; 

 Algumas vezes 
estive de costas 
para um grupo de 
alunos; 

 Atenção aos tempos 
das rotações; 

 Garantir que nunca 
estou de costas 
para os alunos; 

 Circular por fora e 
organizar a aula 
para que isso seja 
possível; 

Disciplina 

 Bem a intervir 
junto de dois 
alunos após 
terem se 
empurrado 
mutuamente; 

 Quando não 
estava a controlar 
devidamente uma 
estação dois 
alunos 
empurraram-se; 

 Estar sempre a 
acompanhar a 
prática de todos os 
alunos; 

Clima  Bom clima; 

 Após transmitir 
um feedback a 
uma aluna esta 
ficou chateada e 
dirigiu-se para os 
bancos. 
Posteriormente, 
após conversa 
com o professor 
da turma 
compreendi que 
era normal e que 
já tinha 
acontecido; 

 Atenção à forma 
como transmito 
feedback aos 
diferentes alunos; 

  

Feedback 
 Muitos FB 

descritivos e 
 Poucos FB 

interrogativos; 
 Utilizar exemplos 

concretos (alunos 
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prescritivos; 
 Motivacionais; 
 Preocupei-me 

em fechar o ciclo 
de FB; 

 Estar 
constantemente a 
interromper a 
prática para 
transmitir FB 
devido às 
dificuldades dos 
alunos; 

como agentes de 
ensino) da correta 
execução; 

 Mais FB individual; 

Exercícios 

 Capacidade de 
adaptar os 
exercícios ao 
nível dos alunos; 

 Conseguir 
perceber que os 
exercícios não 
estavam a correr 
bem e alterar; 

 Pouco espaço 
para a aula; 

 Alguns exercícios 
muito complexos 
para o nível dos 
alunos desta 
turma; 

 Planear 
antecipadamente 
mais variantes de 
dificuldade e 
facilidade; 

Tabela 5 - Aula 8º 1 

 

4.2 19 de fevereiro de 2013 

 

4.2.1 10º LH3 (Plano de aula) 

Inicialmente, optei por colocar no quadro o esquema da aula e os grupos para a 

mesma. Na formação de grupos decidi separar os alunos por géneros. Contudo, devido 

ao elevado número de alunos (29) tive de formar três grupos, um só de rapazes, outro de 

raparigas com mais capacidades e outro com as restantes alunas que tinham mais 

dificuldades (segundo as informações transmitidas pela professora titular da turma). 

Quando os alunos chegavam pedi para que se sentassem de frente para o quadro 

de forma a realizar a instrução inicial. No início da mesma houve um aluno que demorou 

a sentar e estava sempre a cantar. Nessa altura percebi logo que aquele aluno devia ser 

o Marcos que foi referenciado pela professora responsável pela turma como o mais 

problemático. Neste sentido, chamei logo pelo seu nome e pedi que se sentasse e 

calasse para que pudesse falar. O aluno pareceu-me surpreendido com o facto de já 

saber o seu nome, e coincidência ou não, essa estratégia fez com que estivesse quieto e 

calado durante o resto da instrução.  

Depois de referir os objetivos, a estrutura e as normas de funcionamento da aula 

decidi demonstrar as estações e os exercícios pretendidos. Como as condições 

atmosféricas eram adversas a turma que estava no exterior teve de ocupar o espaço 

central do pavilhão e dessa forma utilizei o plano de aula alternativo (matéria de voleibol 

em vez da de futebol devido ao pouco espaço). A aula continuou a ser politematica e 

constituída por três estações (basquetebol, voleibol e acrobática). Na matéria de 
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acrobática a professora responsável pela turma preferiu ficar a acompanhar essa estação 

porque seria a primeira vez que os alunos trabalhavam esta matéria. Neste sentido, 

estive predominantemente nas restantes duas estações. 

Sempre que necessário interrompi a prática e transmiti feedbacks aos grupos e 

demonstrei por vezes a correta execução de alguns gestos técnicos ou utilizei os alunos 

como agentes de ensino, sobretudo no serviço por baixo e na manchete no voleibol, bem 

como nos lançamentos do basquetebol. 

Nas poucas vezes que me desloquei à estação de ginástica acrobática verifiquei 

que os alunos apresentam muitas dificuldades nesta matéria, pelo que foi necessário, 

juntamente com a professora responsável pela turma, explicar os conceitos de base, 

volante, monte e desmonte que os alunos já deviam ter adquirido e trabalhado em anos 

anteriores.  

Durante a aula tive a preocupação de acompanhar constantemente toda a prática 

dos alunos, sem nunca estar de costas para nenhuma estação. Sempre que necessário 

também transmiti feedback individualizado aos alunos, tendo a preocupação de fechar 

sempre o ciclo do feedback. Durante a aula senti a necessidade de transmitir feedback à 

distância mas nem sempre foi fácil por não conhecer o nome dos alunos. O único aluno 

que conhecia era o Marcos e estive constantemente a acompanhar a sua prática durante 

a aula, intervindo rapidamente quando o mesmo apresentava comportamentos fora da 

tarefa. O aluno chegou mesmo a dar um pontapé numa bola de basquetebol, pelo que foi 

imediatamente “castigado” com vinte flexões e avisado que esta situação não se devia 

repetir, porque senão era convidado a sair.  

Os tempos de prática em cada estação foram cumpridos e as transições 

realizaram-se rapidamente. Desta forma, os dez minutos finais foram dedicados ao 

retorno à calma. Inicialmente, realizaram uma dinâmica de grupo divididos em três 

equipas. Esta atividade permitiu a cooperação entre os alunos e no fim ganhou o grupo 

que trabalhou mais em equipa para cumprir a tarefa o mais rápido possível. Por fim, 

orientei os alongamentos finais e realizei um balanço da sessão juntamente com a 

professora responsável pela turma. 

 Pontos Fortes Pontos Fracos Aspetos a melhorar 

Instrução 

 Com recurso a 
esquemas no 
quadro; 

 Questionamento 
aos alunos mais 
distraídos; 

 Algum tempo 
perdido a 
demonstrar o 
pretendido nas 
estações; 

 Esquecimento de 
referir as 
estratégias de 

 Ser mais breve e 
conciso; 

 Recorrer a palavras 
“chave” para 
transmitir toda a 
informação; 
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controlo da turma, 
que apenas foi 
referido após o 
aquecimento; 

Organização 

 Distribuição dos 
coletes para 
formar as 
equipas durante 
o aquecimento e 
pelos alunos que 
não realizavam a 
prática; 

 Pouco tempo 
sem prática 
efetiva dos 
alunos; 

 Auxílio da 
professora 
responsável pela 
turma na 
estação de 
acrobática; 

 Aula não ser 
lecionada e 
diferenciada para 
os grupos de nível 
existentes na 
turma; 

 Mesmos objetivos 
para todos os 
alunos. Deveria 
existir 
diferenciação do 
ensino; 

 Definir inicialmente 
as estratégias de 
controlo da turma 
com os alunos (1 
apito começam os 
exercícios, dois 
terminam); 

Disciplina 

 Estar mais  
atento ao aluno 
referenciados 
pela professora 
responsável pela 
turma como 
problemático; 

 Muitos alunos na 
brincadeira, 
sobretudo quando 
estava a transmitir 
feedbacks a outro 
grupo; 

 Acompanhar 
mesmo à distância 
o grupo de alunos 
mais problemáticos;  

Clima 
 Boa interação 

com os alunos; 
 Nada a salientar; 

 Reforçar sempre 
que deve existir 
entre todos os 
alunos e professor 
um clima positivo de 
aprendizagem; 

Feedback 

 FB aos grupos e 
individualmente; 

 Fechar o ciclo de 
FB; 

 FB à distância; 
 Não conhecer os 

alunos e os seus 
níveis; 

 Encontrar mais 
estratégias para 
transmitir FB à 
distância; 

Exercícios 

 Demonstração 
do pretendido; 

 Adaptação dos 
exercícios ao 
nível dos alunos; 

 Mesmos 
exercícios para os 
alunos mais e 
menos aptos; 

 Trabalho sem ser 
realizado por 
grupos de nível; 

 Planear 
antecipadamente 
variantes de 
dificuldade e 
facilidade; 

Tabela 6 - Aula 10º LH3 

 

4.2.2 11º CT2 (Plano de aula) 

Antes do início da aula procurei conversar com o professor responsável pela 

turma de forma a perceber se concordava com o plano de aula. Após essa conversa com 
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o mesmo fui aconselhado a lecionar apenas duas matérias em vez das quatro que tinha 

planeado inicialmente. O professor começou por referir que apenas lecionava duas 

matérias em simultâneo com esta turma e que o facto de ter quatro matérias originaria 

menos tempo de prática efetiva e aquisição de competências em cada uma delas, 

sobretudo numa turma que não conhecia e sem rotinas com os alunos. Com estes 

argumentos percebi que devia alterar o plano de aula e sugeri que realizava apenas as 

matérias de andebol e basquetebol (eliminando o salto em altura e o ténis), 

acrescentando mais um exercício para cada matéria, para que existissem mais 

progressões entre os mesmos e aumentei o tempo prático em situação de jogo. 

Como a aula seria realizada ao mesmo tempo que o meu colega estagiário Nelson 

Duarte e como a sua turma é reduzida (12 alunos) perguntei se utilizaria o espaço central 

do pavilhão pelo que o mesmo disse que não. Desta forma, planeei o basquetebol para 

esse espaço central e o andebol para o outro terço do pavilhão. Inicialmente, deviam 

realizar o circuito de drible, passe, receção e lançamento. De seguida, o grupo do género 

masculino realizava criss-cross, enquanto as alunas realizavam passe e receção 

enquadradas com uma tabela mais lançamento em apoio. Depois os rapazes realizavam 

três contra três e as raparigas dois contra um. Na estação de andebol os alunos 

realizavam também um circuito de drible, passe, receção e remate. Posteriormente, 

realizavam passe e receção a pares até perto da área onde rematavam e depois 

realizavam o jogo da bola ao capitão. Cada estação tinha a duração de doze minutos. Por 

fim, realizaram situações de jogo em cada uma das estações após a hidratação. 

Neste sentido, no início da aula o professor responsável pela turma apresentou-

me à mesma explicando a razão para que fosse eu a lecionar a aula. Quando me passou 

a palavra comecei a referir os objetivos da aula e surgiram alguns sorrisos devido ao meu 

sotaque. Rapidamente, referi que era estrangeiro e que deveriam adivinhar até o fim da 

aula a minha origem, onde referiram logo algumas opções. Após este momento de 

descontração e brincadeira continuei a instrução e optei por explicar os exercícios em 

cada estação. O objetivo era que após quatro minutos e o meu apito os alunos trocassem 

de exercício nessa mesma estação. Desta, forma expliquei os três exercícios das duas 

estações e recorri ao questionamento de forma a verificar se tinham compreendido ao 

que afirmaram que sim. Contudo, após o aquecimento os alunos já não se lembravam 

dos exercícios pelo que tive de explicar novamente em cada uma das estações. Nessa 

altura, percebi que seria mais fácil explicar inicialmente apenas o primeiro exercício e ir 

alterando posteriormente os mesmos para os seguintes quando me deslocasse a cada 

uma das estações. Nesta reflexão, reconheço que perdi muito tempo com a instrução 

inicial, onde expliquei os exercícios e depois tive de repetir a explicação, onde deveria ter 
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realizado a mesma apenas após o aquecimento antes de iniciar mesmo os exercícios. O 

aquecimento correu da melhor maneira e após a corrida realizaram o trabalho de aptidão 

física ficando devidamente preparados para iniciar a aula. 

Na parte fundamental da aula após os problemas que surgiram como já referi 

anteriormente considero que o trabalho correu muito bem e que a estratégia que instruir 

os alunos na própria estação para o exercício seguinte revelou-se uma boa estratégia.  

O grupo dos rapazes era homogéneo entre si, em que todos apresentam boas 

competências nas duas matérias abordadas, mas com mais dificuldades no andebol, 

sobretudo no remate em suspensão. No basquetebol foi necessário corrigir inicialmente 

com estes alunos os lançamentos na passada, pelo que considero que os alunos no final 

desta aula conseguiram consolidar este gesto técnico. Nas situações de jogo e devido ao 

nível avançado que apresentam promovi jogo com defesa individual e na parte final da 

aula defesa à zona. Sempre que necessário interrompi a prática dos alunos para corrigir 

os mesmos e estive constantemente a transmitir feedbacks aos sobre as suas 

execuções. De igual modo, realizei o mesmo com o grupo das raparigas. As alunas 

apresentam muitas dificuldades no andebol, na armação do braço, na pega da bola e 

sobretudo no remate, onde foi necessário referir as componentes críticas de ambos os 

gestos técnicos. No basquetebol apresentam mais capacidades e após corrigir e 

relembrar o lançamento em apoio, a maioria das alunas conseguiu consolidar esse 

lançamento e algumas já conseguem realizar também na passada mas apresentam mais 

dificuldades a esse nível. Durante a situação de jogo no basquetebol optei por realizar 

jogo reduzido com as mesmas, enquanto duas estavam no exterior a realizar 

lançamentos. 

No retorno à calma e como alterei todo o plano de aula decidi realizar a mesma 

dinâmica de grupo que tenho realizado nas outras aulas pelo impacto que tem tido junto 

dos alunos, promovendo a cooperação entre os mesmos. Por fim, orientei os 

alongamentos finais e um balanço geral da sessão, onde questionei os alunos sobre o 

mesmo, em que afirmaram que tinham gostado da aula mas que alguns exercícios foram 

pouco tempo. Desta forma, consegui compreender que tomei a melhor opção em reduzir 

a aula para apenas duas matérias, mas que o tempo dos exercícios devia ser maior. 

 Pontos Fortes Pontos Fracos Aspetos a melhorar 

Instrução 

 Juntar mais todos 
os alunos para 
que pudessem 
ouvir a 
informação; 

 Rir com os 

 Muito tempo; 
 Tive de realizar 

duas vezes; 

 Explicar e 
demonstrar apenas 
uma vez; 

 Questionar mais os 
alunos de forma a 
verificar se 
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mesmos; compreenderam; 
 Melhorar o discurso; 

Organização 

 Progressões nos 
exercícios; 

 Mais tempo em 
cada estação a 
trabalhar cada 
matéria; 

 Alteração de todo 
o plano de aula 
planeado 
inicialmente; 

 Muito tempo 
perdido no inicio 
da aula onde tive 
de explicar 
novamente os 
exercícios; 

 Permitir que os 
alunos sejam mais 
autónomos; 

  

Disciplina  Nada a salientar;  Nada a salientar;  Nada a salientar; 

Clima 
 Clima positivo de 

aprendizagem; 
 Nada a salientar;  Nada a salientar; 

Feedback 

 FB descritivos, 
prescritivos e 
interrogativos; 

 Muitas vezes 
complementei o 
meu FB com 
demonstrações; 

 Poucos alunos e 
maior 
acompanhamento 
da prática; 

 Pouco FB à 
distância; 

 Utilizar os alunos 
como agentes de 
ensino para 
facilitar alguns FB; 

 Preparar-me 
devidamente em 
todas as matérias 
para os alunos do 
nível introdutório e 
avançado do PNEF; 

Exercícios 

 Todos os alunos 
em prática; 

 Maioria dos 
alunos adquiriu 
os objetivos dos 
mesmos; 

 Exercícios 
adequados ao 
nível geral dos 
alunos; 

 Não realizar 
variantes de 
facilidade com os 
alunos menos 
aptos; 

 Adequar os 
exercícios ao nível 
dos alunos; 

 Trabalho mais 
analítico com os 
alunos menos 
aptos; 

Tabela 7 - Aula 11º CT2 

 

4.3 21 de fevereiro de 2013 

 

4.3.1 7º5 (Plano de aula) 

O plano de aula teve de ser adaptado devido às condições atmosféricas, em que 

o pavilhão foi ocupado por três turmas. 

Como a aula era de apenas um bloco de quarenta e cinco minutos optei por 

distribuir os coletes logo que os alunos chegavam. Estas aulas de quarenta e cinco 

minutos têm cinco minutos de tolerância antes do início e outros cinco no final, o que 

resulta em apenas trinta e cinco minutos úteis de prática.  
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Desta forma, tentei ser o mais breve possível na instrução, onde apenas referi as 

matérias que seriam abordadas, a estrutura da aula e as normas de funcionamento da 

mesma, para que conseguissem realizar logo o aquecimento. Este foi realizado apenas 

durante cinco minutos para que pudesse ter vinte e cinco minutos para a parte 

fundamental da aula e cinco para o retorno à calma. 

Após o aquecimento procurei explicar e demonstrar o pretendido em cada estação 

mas como a turma era muito grande existiu muita brincadeira e conversa entre os alunos. 

Neste sentido, demonstrei apenas o circuito de basquetebol e orientei as alunas para que 

começassem a trabalhar. De seguida, instrui o grupo dos rapazes, divididos em duas 

equipas, para que começassem a realizar o jogo da bola ao fundo. Contudo, enquanto 

orientava o grupo dos alunos verifiquei que as raparigas do outro grupo não estavam a 

realizar corretamente o pretendido e reconheço que devia ter garantido que as mesmas 

tinham percebido o que deviam realizar inicialmente antes de instruir o grupo dos 

rapazes. 

Com cinco minutos passados instrui as alunas para que começassem a realizar 

jogo reduzido de basquetebol, enquanto as restantes ficavam à realizar trabalho analítico 

de lançamento em apoio e na passada no exterior. De seguida, orientei o grupo dos 

rapazes para que começassem a realizar o jogo da bola ao capitão. Após dez minutos 

trocaram entre si de estação e realizaram as mesmas tarefas. Durante toda a prática dos 

alunos procurei transmitir sempre feedback sobre as execuções e por diversas vezes 

interrompi a prática e corrigi os grupos. Contudo, reconheço que apesar de estar 

preocupado com o meu posicionamento cometi alguns erros, estando por vezes de 

costas para alguns alunos.  

Senti muitas dificuldades para planear a sessão, devido ao tempo reduzido que 

contou com prática efetiva de trinta e cinco minutos, incluindo os cinco minutos de 

aquecimento e retorno à calma. Outra das dificuldades foi o elevado número de alunos e 

o facto das alunas do género feminino não quererem trabalhar, limitando-se a ficarem 

paradas na conversa. Apesar de intervir junto das mesmas considero que não consegui 

ser eficaz. 

Na parte final da aula realizei o jogo do mata com a bola de fitness e considero 

que este exercício foi uma mais-valia porque todos os alunos aderiram facilmente, até as 

alunas do género feminino. 

 Pontos Fortes Pontos Fracos Aspetos a melhorar 

Instrução 
 Breve; 
 Referir as 

matérias, os 

 Muitos alunos a 
conversar entre si; 

 Alunos muitos 

 Pedir para que os 
alunos se juntem 
mais; 



Escola Básica e Secundária de Gama Barros 
Professor a Tempo Inteiro  

 

Núcleo de estágio de Educação Física FMH 
Artur Rodrigues 

  2012/2013  

23 

objetivos e a 
estrutura da aula; 

 Separar os 
alunos mais 
conversadores; 

separados entre si 
e muitos 
afastados de mim; 

 Questionar mais os 
alunos; 

Organização 

 Rápida 
adaptação do 
plano de aula; 

 Manter a mesma 
estrutura da aula 
mesmo só num 
terço do pavilhão; 

 Não garantir que 
os alunos tinham 
compreendido os 
exercícios; 

 Muitas alunas 
paradas na 
conversa; 

 De costas para 
alguns alunos; 

 Melhorar o meu 
posicionamento na 
aula; 

 Tentar circular 
sempre pelo 
exterior; 

Disciplina 

 Bem a identificar 
logo o aluno mais 
problemático e a 
partir dessa altura 
apenas me limitei 
a controla-lo 
sistematicamente
;  

 Algumas faltas no 
basquete bol que 
se não tivesse 
intervindo 
rapidamente 
poderiam ter sido 
situações 
complicadas; 

 Nada a salientar; 

Clima  Bom clima; 

 Alguns alunos não 
estavam dispostos 
para aprender, 
sobretudo 
algumas 
raparigas; 

 Reforçar sempre 
que deve existir 
entre todos os 
alunos e professor 
um clima positivo de 
aprendizagem; 

Feedback 
 
 
 
 

 FB aos grupos; 
 FB a maioria dos 

alunos de forma 
descritiva, 
prescritiva; 

 FB à distância; 

 Poucos FB 
interrogativos; 

 Não saber o 
previamente o 
nível dos alunos, 
nem os seus 
nomes; 

 Estar 
constantemente a 
acompanhar a 
prática de todos os 
alunos; 

 Transmitir FB a um 
maior número de 
alunos; 

Exercícios 

 Muitas situações 
de passe, 
receção e 
lançamento; 

 Todos os alunos 
o máximo de 
tempo possível 
em prática; 

 A não 
diferenciação do 
ensino por não 
saber os grupos 
de nível da turma; 

 Planear 
antecipadamente 
variantes de 
dificuldade e 
facilidade; 

Tabela 8 - Aula 7º 5 

 

4.3.2 7º6 (Plano de aula) 

Esta aula foi nos quarenta e cinco minutos seguintes da aula lecionada ao 7º5. 

Desta forma, optei por realizar o mesmo plano de aula para ambas as turmas e assim 

utilizei todo o material da aula anterior. Considero que por ser a segunda vez que 
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realizava este plano de aula, posso concluir que esta aula correu de melhor maneira do 

que a primeira. 

Na parte inicial optei por distribuir os coletes pelos alunos logo que os mesmos 

chegavam à aula. De seguida, iniciei a instrução inicial referindo que a aula passaria 

muito rápido e então tinham que estar atentos ao que dizia para que estivessem em 

prática mais tempo. Esta turma ao contrário do outro 7ºano era mais respeitadora e logo 

percebi que seriam mais aplicados. Neste sentido, realizei uma rápida e breve instrução 

de forma a começar logo a aula. No aquecimento realizei os dois jogos da apanhada que 

correram sem qualquer problema. De seguida, optei por demonstrar para todos os alunos 

o pretendido em todas as estações e questionei os mesmos quando estavam distraídos 

de forma a compreender se tinham percebido.  

Com os dois grupos formados orientei cada um para uma das estações e utilizei o 

aluno que não realizava a prática para colocar as bolas necessárias junto às mesmas. 

Assim, os alunos iniciaram logo o pretendido, em que numa estação realizaram o circuito 

de basquetebol e na outra realizaram o jogo da bola ao fundo. Através das suas 

execuções procurei corrigir os alunos sempre que necessário e transmiti muitos 

feedbacks a cada grupo. Depois de cinco minutos as raparigas realizaram jogo reduzido 

de basquetebol, enquanto as restantes realizaram lançamentos em apoio e na passada 

no exterior. Por sua vez, os rapazes realizaram o jogo da bola ao capitão. Após dez 

minutos troquei os dois grupos de estação e repetiram o mesmo trabalho que os 

anteriores. Considero que esta turma apresenta um bom nível no basquetebol, sendo 

mais evoluídos do que a turma do 7º5. As principais dificuldades que ainda apresentam 

são ao nível dos lançamentos e do passe e desmarcação. 

Ao longo da aula procurei estar constantemente a acompanhar a prática do maior 

número de alunos e estive com atenção para nunca estar de costas para nenhum dele. 

Nesta aula transmiti muitos feedbacks à distância sobretudo quando os rapazes estavam 

a jogar basquetebol e os restantes realizavam lançamentos no exterior onde tentavam ir 

para a bancada realizar os mesmos, pelo que foi necessário intervir rapidamente. Torna-

se importante destacar que o recurso a este tipo de feedback foi quase sempre 

antecipado pela pergunta do nome dos alunos em questão. 

No final da sessão realizei o jogo do mata com uma bola de fitness no retorno à 

calma. Este jogo teve um impacto muito positivo junto destes alunos como na outra turma 

do sétimo ano. 

 Pontos Fortes Pontos Fracos Aspetos a melhorar 

Instrução 
 Breve e conciso; 
 Palavras “chave”; 

 Não abordar os 
gestos técnicos a 

 Demonstrar os 
exercícios para 
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serem abordados 
na aula; 

todos os alunos; 

Organização 

 Rápida transição 
entre os 
exercícios; 

 Alunos sempre 
em prática; 

 Regras de 
controlo da turma 
bem definidas 
desde o início da 
aula; 

 Formar dois 
grupos e duas 
equipas em cada 
grupo, em vez de 
trabalhar por 
grupos de nível; 

 Procurar planear as 
aulas por grupos 
homogéneos; 

Disciplina  Nada a salientar;  Nada a salientar;  Nada a salientar; 

Clima 

 Bom clima de 
aula; 

 Alunos estiveram 
sempre dispostos 
para aprender; 

 Nada a salientar;  Nada a salientar; 

Feedback 

 FB descritivos, 
prescritivos e 
interrogativos; 

 FB à distâcia; 

 Fechar o ciclo de 
FB; 

 Transmitir FB e 
recorrer a novo FB 
sobre as possíveis 
melhorias ou não; 

 Estar 
constantemente a 
acompanhar a 
prática de todos os 
alunos; 

Exercícios 

 Diversos 
exercícios para o 
reduzido espaço 
e tempo de aula; 

 Mesmos 
exercícios para os 
alunos mais e 
menos aptos; 

 Sem planear 
variantes para os 
diferentes grupos 
de nível; 

 Planear 
antecipadamente 
variantes de 
dificuldade e 
facilidade; 

Tabela 9 - Aula 7º 6 

 

4.3.3 5º1 (Plano de aula) 

Após os cinco minutos de tolerância não estava nenhum dos alunos da turma no 

pavilhão para iniciar a aula. Comecei a estranhar a situação mas posteriormente chegou 

a professora responsável pela turma e começaram a surgir aos poucos os alunos. 

Enquanto os alunos iam chegando procuramos saber o motivo do atraso, sem que 

nenhum dos alunos conseguisse justificar. Com outros cinco minutos passados a 

professora titular da turma começou a realizar a chamada e a marcar faltas aos que não 

estavam e atrasos para os que iam chegando. De seguida, apresentou-me aos alunos e 

quando tentei iniciar a instrução não consegui porque algumas alunas estavam a chorar 

devido à falta de atraso.  
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Assim, com dez minutos perdidos de aula decidi iniciar logo o aquecimento com 

os jogos da apanhada, onde distribui os coletes pelos alunos e tentei acalmar as alunas 

que estavam a chorar. Depois, expliquei primeiro o circuito de basquetebol para que 

todos os alunos compreendessem o pretendido e então depois dividi os alunos pelas 

duas estações colocando na estação do circuito de basquetebol o grupo das raparigas. 

Após garantir que as mesmas tinham compreendido e realizavam o solicitado fui explicar 

ao grupo dos rapazes o trabalho analítico de passe e receção que deviam realizar. 

Depois instrui os mesmos alunos para que realizassem o jogo da bola ao capitão. No 

grupo das raparigas orientei as duas equipas para iniciarem jogo reduzido de 

basquetebol, enquanto as restantes realizavam lançamento em apoio no exterior. 

Depois os alunos trocaram de estação entre si e realizaram o mesmo trabalho. 

Devido ao atraso significativo no início da sessão o tempo de duração de cada uma das 

rotações teve de ser reduzido para oito minutos e nem foi possível realizar retorno à 

calma para que os alunos pudessem trabalhar durante mais tempo os conteúdos 

planeados para a aula, de forma a alcançar os objetivos delineados. Porém, considero 

que esses objetivos não foram todos alcançados, em que a maioria dos alunos apresenta 

muitas dificuldades ao nível da manipulação da bola, não realizam desmarcação após 

passar a mesma e criam um grande aglomerado junto à bola, sem procurar o espaço 

vazio. Os alunos ainda não dominam também as regras do basquetebol, pelo que foi 

necessário intervir junto dos mesmos, de forma a explicar detalhadamente as regras mais 

básicas. 

Durante toda a aula procurei acompanhar a prática do maior número de alunos, 

mas nem sempre foi possível porque tive de interromper a prática de ambos os grupos e 

assim ficava limitado, sem conseguir controlar constantemente o outro grupo, aspeto que 

devo melhorar no futuro. 

 Pontos Fortes Pontos Fracos Aspetos a melhorar 

Instrução 

 Breve e conciso; 
 Recurso a 

palavras “chave”; 
 Aproximar mais 

todos os alunos; 

 Não demonstrar 
os gestos técnicos 
a abordar na aula 
e as suas 
componentes 
críticas; 

 Explicar e 
demonstrar os 
gestos técnicos; 

Organização 
 Vários exercícios 

com os mesmos 
objetivos; 

 Alunos atrasados; 
 Inexistência de 

grupos de nível; 
 Não saber o nível 

dos alunos antes 
da aula; 

 Conhecer o nível 
dos alunos; 

 Definir estratégias 
para evitar os 
atrasos dos alunos; 

Disciplina 
 Intervir 

rapidamente junto 
 Nada a salientar;  Nada a salientar; 
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de um aluno a 
dar pontapés 
numa bola; 

 Chamar à 
atenção dois 
alunos que 
estavam a 
discutir; 

Clima 
 Boa interação 

com os alunos; 

 Alunas a chorar 
devido à falta de 
atraso; 

 Garantir um bom 
clima do inicio ao 
fim da aula; 

Feedback 

 FB 
individualizado e 
aos grupos; 

 FB motivacionais; 

 Sem fechar o ciclo 
de FB, muitas 
vezes; 

 Dificuldade em 
corrigir os vários 
alunos com 
dificuldades; 

 Estar 
constantemente a 
acompanhar a 
prática de todos os 
alunos; 

Exercícios 
 Referentes ao 

nível introdutório 
do PNEF; 

 Mesmos 
exercícios para os 
alunos mais e 
menos aptos; 

 Pouco tempo de 
duração dos 
exercícios; 

 Planear 
antecipadamente 
variantes de 
dificuldade e 
facilidade; 

Tabela 10 - Aula 5º 1 

 

4.3.4 10º CT2 (Plano de aula) 

Inicialmente, o professor responsável pela turma apresentou-me aos alunos e 

explicou a minha situação como estagiário e a necessidade de realizar uma semana a 

tempo inteiro. De seguida, iniciei a instrução onde apresentei as matérias a serem 

abordadas, os objetivos da sessão e a estrutura da mesma, referindo posteriormente as 

normas de funcionamento da aula e as estratégias de controlo da turma. Durante toda a 

instrução tive a preocupação de questionar os alunos, sobretudo quando expliquei os 

gestos técnicos a serem abordados na aula e as suas componentes críticas. 

Após a instrução os alunos realizaram o aquecimento, começando a correr ao 

som da música e aumentando a velocidade a cada dois minutos quando trocava de 

música. Entretanto orientei os alunos que não realizavam a prática para que 

distribuíssem os coletes pelos seus colegas, para que as equipas estivessem todas 

formadas após o aquecimento. De seguida, solicitei a estes alunos que fossem buscar os 

colchões para a acrobática e pedi que colocassem as bolas de futebol e basquetebol nas 

devidas estações. 

No final da corrida comandei os alunos durante a mobilização articular de forma a 

finalizar o aquecimento. Depois, juntei todos os alunos e relembrei brevemente o que 
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deviam realizar em cada estação. Após orientar cada um dos grupos de nível para cada 

uma das estações dei sinal (apito) para iniciarem o trabalho pretendido. Contudo, 

rapidamente percebi que o grupo de nível médio não tinha percebido o circuito no 

basquetebol e tive de explicar o mesmo. No final dos oito minutos dedicados para este 

trabalho as alunas deste grupo iniciaram o jogo reduzido de basquetebol, enquanto as 

restantes colegas estavam no exterior a realizar trabalho analítico de lançamento em 

apoio e na passada, trocando com uma colega após cinco lançamentos. 

O grupo de nível dos alunos designados como casos críticos estavam no futebol, 

onde verifiquei que os mesmos tinham muitas dificuldades e optei por prolongar mais o 

tempo de trabalho analítico de passe e receção. 

O grupo superior estava dividido pela ginástica acrobática e pela aptidão física e 

ao fim de oito minutos trocavam entre si.  

Após dezasseis minutos os alunos trocavam de estação, realizando uma rotação 

para a direita. O grupo dos casos críticos foi para a estação de acrobática e aptidão 

física, os de nível médio para o futebol e os de nível superior para o basquetebol. Nesta 

estação os alunos realizaram corretamente o pretendido no circuito e então decidi fazer o 

criss-cross com os mesmos antes de iniciar a situação de jogo quatro contra quatro. Na 

situação de jogo foi necessário relembrar algumas regras do basquetebol e coloquei 

algumas condicionantes (ex: sem drible) ao longo do mesmo. 

Posteriormente, os alunos realizaram a segunda e última rotação, realizando o 

trabalho pretendido na estação em falta. Os alunos de nível superior realizaram no final 

do tempo na estação de futebol, um pouco de jogo reduzido sem guarda-redes. As 

alunas do grupo de nível dos casos críticos estavam na estação de basquetebol, 

divididas em duas equipas de três elementos e agora reconheço que não reduzi o espaço 

de jogo para as mesmas. Contudo, o que destaco como mais negativo, foi o facto de não 

ter estado muito tempo na estação de acrobática e aptidão física. Agora reconheço que 

esta estação deveria ter sido planeada de outra forma, onde os alunos apenas tinham de 

trabalhar duas ou três das cinco figuras propostas tendo de me apresentar as mesmas. 

Na aptidão física e depois de realizar o pretendido deveriam poder ir beber água, para 

que pudessem se hidratar, visto que não disponibilizei nenhum tempo da sessão para 

esse efeito, só quando me solicitaram, aspeto que devo ter em atenção em futuras aulas. 

Reconheço que por vezes estive de costas para os alunos que estavam na 

estação da acrobática e aptidão física o que originou a que alguns se sentassem, onde 

foi necessário intervir junto dos mesmos logo que verificava a situação. Durante toda a 

prática dos alunos, sobretudo nas matérias de futebol e basquetebol procurei transmitir 

feedbacks constantemente, sobretudo descritivos, prescritivos e motivacionais. Por vezes 
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também utilizei feedback interrogativo de forma a verificar se os alunos tinham 

consciência dos seus erros e se seriam capazes de os corrigir posteriormente. Desta 

forma, estive sempre atento para que conseguisse fechar os ciclos de feedback. 

No final da aula decidi realizar a dinâmica de grupo “estafeta” devido ao impacto 

positivo que teve nas outras turmas onde já lecionei as aulas. Nesta dinâmica cada 

equipa tinha um banco sueco e um colchão, onde os alunos tinham de se deslocar de um 

lado a outro do pavilhão com os mesmos, trabalhando em equipa, sem colocar nenhum 

dos pés no solo. 

Posteriormente, realizei um balanço final da aula com os alunos e referi algumas 

das principais dificuldades que identifiquei dos mesmos. 

 Pontos Fortes Pontos Fracos Aspetos a melhorar 

Instrução 

 Referir os 
objetivos, 
matérias e 
normas de 
funcionamento da 
aula; 

 Demonstração 
dos gestos 
técnicos a 
abordar na aula; 

 Não garantir que 
todos os alunos 
tinham 
compreendido; 

 Sem questionar 
os alunos; 

 Garantir que todos 
os alunos 
compreenderam e 
não têm dúvidas; 

Organização 

 Progressões nos 
exercícios; 

 Aula politemática; 
 Criação de 

grupos de nível; 

 Estação de 
acrobática e 
aptidão física. 
Alguns alunos 
sentados; 

 Sem momento de 
hidratação; 

 Posicionamento 
na aula; 

 Planear a aula 
pensando no 
comportamento dos 
alunos e no que 
podem realizar em 
cada uma das 
estações; 

 Ter a preocupação 
de nunca estar de 
costas para os 
alunos; 

Disciplina 

 Bem a intervir 
junto do aluno 
com 
comportamentos 
fora da tarefa; 

 Nada a salientar;  Nada a salientar; 

Clima 
 Clima positivo de 

aprendizagem; 
 Nada a salientar;  Nada a salientar; 

Feedback 

 Muitas vezes 
complementei o 
meu FB com 
demonstrações; 

 FB ao aluno 
(individual) e aos 
grupos; 

 FB descritivo e 

 Sem FB 
interrogativo; 

 Pouco FB à 
distância; 

 FB interrogativo e à 
distância; 

 De acordo com o 
nível dos alunos; 
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prescritivo; 

Exercícios 

 Adaptação dos 
exercícios às 
capacidades dos 
alunos; 

 Exercícios 
analíticos e 
situações de 
jogo; 

 Alguns alunos não 
estavam em 
prática, sobretudo 
na estação de 
acrobática e 
aptidão física; 

 Nessa estação os 
alunos deviam 
mostrar-me o que 
realizaram; 

 Planear 
antecipadamente 
variantes de 
facilidade e 
dificuldade 

Tabela 11 - Aula 10º CT2 

 

4.4 Estratégias 

 

4.4.1 Processo Ensino-Aprendizagem 

A formação de grupos foi maioritariamente realizada de forma heterogénea, 

separando os alunos por géneros. Os grupos apenas foram formados de forma 

homogénea quando os professores indicaram os grupos de nível existentes na turma. 

 

4.4.2 Estilos de ensino 

Em todas as sessões utilizei o estilo de ensino por comando no aquecimento e no 

retorno à calma. As aulas do 2º e 3º ciclo também foram lecionadas sob o estilo de 

ensino por comando. Nas aulas do secundário utilizei o estilo de ensino por tarefa em que 

na aula do 12º TD a minha participação na aula foi reduzida porque os alunos são 

independentes e autónomos. 

 

4.4.3 Alunos que não realizavam a prática 

Os alunos que não realizavam a prática deviam realizar o relatório das aulas de 

forma a registar tudo o que acontecia na mesma, comentando os objetivos, os materiais 

utilizados, quais os exercícios e a sua finalidade. Os alunos também foram utilizados 

como colaboradores de todo o processo de aula, distribuindo coletes e auxiliando os 

colegas em alguma das estações. 

 

4.4.4 Conteúdos programáticos 

As aulas planeadas foram na sua maioria politemáticas, no sentido de conseguir 

trabalhar, com sucesso, várias matérias ao mesmo tempo e colocar o máximo de alunos 

em prática por mais tempo. As únicas aulas que não foram politemáticas foram as de 

quarenta e cinco minutos.  
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5 Balanço geral 
 

Considero que esta semana, apesar de muito cansativa, foi muito importante a 

nível pedagógico no estágio, permitindo o contacto com outros alunos e experienciando 

um horário a tempo inteiro de forma a nos preparar para uma realidade futura. A 

necessidade de planear aulas para cada um dos anos de escolaridade, fez com que 

conhecesse os conteúdos programáticos e planeasse exercícios ajustados ao nível dos 

alunos. 

A forma como adquiri o conhecimento sobre as turmas resultou da melhor 

maneira, mas reconheço que na semana que antecedeu esta experiência devia ter 

observado pelo menos uma aula de cada uma das turmas que iria lecionar, observando 

os comportamentos dos alunos e os seus níveis de forma a realizar um planeamento 

mais ajustado. 

O balanço da seleção das turmas não podia ser melhor porque lecionei aulas a 

alunos com diferentes comportamentos de ambos os ciclos de escolaridade e do 

secundário. Numa das turmas selecionadas tinha um aluno com necessidades educativas 

especiais como já referi anteriormente. Este aluno apresenta elevadas dificuldades 

motoras mas foi integrado na prática com os restantes como sugerido pela professora 

titular da turma. 

A necessidade de planear aulas para diferentes ciclos de escolaridades fez com 

que estabelecesse inicialmente normas de funcionamento para todas as aulas e com 

isso, estratégias de controlo dos alunos para maximizar o tempo útil de prática. Contudo, 

reconheço que as instruções iniciais foram por vezes demasiado prolongadas, onde 

procurei explicar sempre os objetivos, a estrutura da sessão, os critérios de êxitos dos 

gestos técnicos a trabalhar e demonstrei alguns dos exercícios. No final das sessões 

realizei sempre o retorno à calma e um balanço final da aula. 

No que diz respeito ao planeamento considero que alguns exercícios não foram 

mais adequados, em que fui demasiado exigente porque não sabia em concreto o real 

nível dos alunos. Neste aspeto também saliento o facto que deveria ter planeado 

inicialmente variantes de facilidade e dificuldade para todos os exercícios de forma a 

colmatar esta dificuldade. Os planos de aula que realizei (originais e alternativos) 

sofreram alterações, tendo de ser capaz de improvisar e adaptar os exercícios no 

decorrer das aulas, aspeto que considero como fundamental nesta experiência e com 

grande importância para a minha formação. 

Ao nível da organização e gestão, foram poucos os professores que referiram os 

grupos de nível existentes na turma, enquanto nas restantes turmas limitei-me a separar 
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os alunos por géneros. Considero que esta foi a melhor estratégia para facilitar a minha 

condução do ensino, mas em algumas turmas verifiquei que existia muitas discrepâncias 

de nível entre alunos do mesmo género. 

Quanto ao clima, penso que foi o melhor possível porque consegui criar um bom 

clima de aprendizagem com todas as turmas, fornecendo muitos feedbacks positivos e 

motivacionais. Nos comportamentos de indisciplina procurei manter-me calmo e intervir 

rapidamente para evitar outros problemas. No final das aulas muitos dos alunos 

afirmaram ter gostado das aulas e perguntavam quando voltava a lecionar outra aula aos 

mesmos. Considero que os exercícios de retorno à calma (lúdicos e dinâmicas de grupo) 

foram uma mais-valia para a satisfação dos alunos no término das aulas. 

Ao nível da transmissão de feedbacks, a maior dificuldade foi o facto de não 

conhecer os alunos, nem os seus nomes. Desta forma, os feedbacks foram em maior 

número aos grupos e quando era necessário fornecer um feedback à distância a algum 

aluno procurei saber antes o seu nome. Na maioria das aulas utilizei feedbacks 

descritivos, prescritivos e interrogativos de forma a compreender se os alunos tinham 

consciência sobre os seus erros e o que deviam melhorar. Durante a lecionação das 

aulas estive sempre preocupado em fechar os ciclos de feedback. 

Em todas as sessões que lecionei o professor titular da turma esteve sempre 

presente e no final das mesmas procurei receber feedbacks dos mesmos, de forma a 

corrigir possíveis erros e enriquecer a minha formação. 

De forma geral, considero que esta semana foi uma mais-valia para a minha 

formação como futuro professor de Educação Física. O planeamento e a lecionação de 

todas as aulas, bem como o acompanhamento do Desporto Escolar e da Direção de 

Turma exigiu mais organização e empenho, para conseguir garantir que todas as funções 

eram desempenhadas da melhor maneira. 
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7 Anexos 
 

7.1 Anexo 1 – Plano de Aula 9º3 

 

Data: 18/02/2013 Hora: 08:15 Local: P2 

Sumário 

 Desenvolvimento e aplicação das matérias de basquetebol e voleibol. 

Objetivos sessão 
 Trabalhar o nível introdutório e parte do elementar dos alunos nas matérias de basquetebol e 

voleibol; 
 Fornecer feedbacks tanto de perto como à distância; 
 Manter os alunos o máximo de tempo em prática. 

Objetivo operacional 
 Basquetebol: 

Em situação de jogo ou em exercício analítico, os alunos executam com correção global e com 
oportunidade: 
- Escolhe quando passar, lançar, driblar; 
- Desmarca-se; 
- Atitude defensiva quando a equipa perde bola; 
- Marca adversário direto; 
- Passe-receção de peito e picado; 
- Paragens e rotações 1 apoio; 
- Lançamento parado; 
- Regras: início, reinício, dribles, passos, fora, bola presa, faltas pessoais. 

 Voleibol: 
Em situação de jogo 3x3 ou 2x2 ou em situação analítica, os alunos realizam, com correção global: 
- Grupo de 4 mantém a bola no ar, usando passe ou manchete, com trajetória alta; 
- Serve por baixo para esquerda ou direita; 
- Recebe (cima ou baixo), imprimindo à bola trajetória alta agarrando-a em seguida; 
- Regras: 2 toques, transporte. 

Recursos Materiais 
 Coletes; 7 bolas de basquetebol e voleibol; fita para a rede de voleibol; sinalizadores. 

 

Tarefas (componentes 
críticas) 

Organização 
(esquema/descrição) 

Observações/ 
estratégias 

P´ T´ 

Instrução inicial 
- Objetivos da sessão; 
- Verificar presenças; 
- Critérios de êxito; 
- Demonstração das 
estações. 
 

 
 
 

Alunos sentados em frente 
ao professor 
Os alunos formam um 
semicírculo durante a 
demonstração das 
estações. 
Questionar os alunos de 
forma a garantir que todos 
compreendem o solicitado; 

5’ 5’ 

Aquecimento: 
1) Corrida; 

2) Corrida e 
mobilização 

articular. 

1) Contínua durante cinco 
minutos; 

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

1) Se algum aluno para 
aumenta mais um 
minuto de corrida. Se o 
mesmo aluno para 
segunda vez fica a 

10’ 15’ 
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 Calcanhares aos glúteos; 
Deslocamentos laterais; 
 

 
 

correr mais cinco 
minutos enquanto os 
restantes iniciam a aula; 

2) Corrida em círculo. 

Parte Fundamental 
  

Estações: 
1) Voleibol; 

2) Basquetebol. 

1) 
a) Toques de dedos até a rede; 
b) 1x1. 
 
2) 
a) O aluno perto da tabela dribla 
em direção à outra tabela, 
realiza passe para o colega 
situado perto da linha dos 3 
pontos, desmarca-se e corta 
para o cesto. Após rececionar a 
bola com as duas mãos realiza 
lançamento de curta distância 
ou lançamento na passada; 
b) A pares realizam passe e 
receção em movimento, 
enquadrados com o cesto. 

 
 
 

1) 
a) Trajetória alta da bola e 
enquadramento com a 
mesma; 
b) Quem ganha roda para a 
direita (jogo até 5 pontos). 
 
2) 
a) Pedir aos alunos para 
driblar com a mão 
dominante.  
Alternar lançamento da 
passada com lançamento 
de curta distância; 
Alternar passe de peito com 
passe picado. Após cinco 
passes troca de passador. 
b) Perto do cesto um aluno 
opta por realizar 
lançamento na passada ou 
de curta distância. No 
regresso voltam pelo 
exterior e enquanto 
esperam a sua vez realizam 
passes parados. 
 
Após seis minutos e o apito 
do professor passam do 
exercício a para o b. 
 
Após doze minutos e dois 
apitos do professor trocam 
de estação. 
 
- Estilo de ensino por tarefa 

25’ 40’ 

Hidratação Por grupos  2’ 42’ 

 
Estações: 
1) Voleibol; 

2) Basquetebol. 

1) 
Jogo 2x2 e 3x3. 
Alunos que estão de fora 
realizam toques de sustentação; 
2) 
Jogo 4x4 ou 5x5. 
Alunos que estão de fora 
realizam trabalho analítico de 
lançamentos (na passada e de 
curta distância) 

1) 
Troca dos alunos em jogo 
após ordem do professor; 
2) 
Após cinco lançamentos 
trocam com um colega da 
sua equipa. 
 
Após doze minutos e dois 
apitos do professor trocam 
de estação 

25’ 67’ 
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Retorno à calma e 
conversa final 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
- Arrumação do material. 

- “Massagem” com as bolas; 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
 

- A pares realizam 
massagens nos colegas 
sobre os músculos 
solicitados na aula; 
- Alunos sentados para a 
conversa final. 
 
- Estilo de ensino por 
comando. 

8’ 75’ 

Grupos 

1) João Costa, João Mesquita, Márcio, Rui, André, Bruno, 
Marco Coelho, Tiago, Edgar, Gonçalo, Joel, Márcio 

2) As alunas também são divididas em dois 
grupos 

 

7.2 Anexo 2 – Plano de Aula do 12º TD 

 

Data: 18/02/2013 Hora: 11:45 Local: Ext 

Sumário 

 Desenvolvimento e aplicação das matérias de Atletismo (lançamento do vortex e do peso), 
Basquetebol e Futebol; 

 Aptidão física. 

Objetivos sessão 
 Trabalhar o nível elementar dos alunos nas matérias de atletismo (lançamento do vortex e do peso), 

Trabalhar parte do nível avançado dos alunos nas matérias de basquetebol e futebol; 
 Fornecer feedbacks tanto de perto como à distância; 
 Manter os alunos o máximo de tempo em prática. 

Objetivo operacional 
 Futebol: 

Em situação de jogo ou em exercício analítico, os alunos executam com correção global e com 
oportunidade: 
- Penetra fintando ou driblando; 
- Passa rasteiro ou alto; 
- Devolve a bola p/ a frente do companheiro; 
- Dobra; 
- Fecha linhas de passe; 
- Compensa posição; 
- Remate de cabeça; 
- Drible; 
- Fintas. 

 Basquetebol: 
Em situação de jogo ou em exercício analítico, os alunos executam com correção global e com 
oportunidade: 
- Desmarca-se e ocupa racionalmente o espaço 5x5; 
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- Conjuga ações c/ companheiros quando em superioridade; 
- C/ bola desenquadra adversário direto; 
- Participa no ressalto e se ganha a bola lança ou passa c/ oportunidade; 
- Se ultrapassado por adversário recupera; 
- Ajuda companheiro ultrapassado; 
- Deslizamento; 
- Sobre marcação. 

 Atletismo: 
Os alunos realizam lançamentos: 
- Lança o peso 8 kg de costas com rotação do tronco sem balanços; 
- Lança o vortex com três passadas de balanço. 

Recursos Materiais 
 Coletes; Pesos; Vortex; 6 bolas de basquetebol e futebol; duas mini balizas; sinalizadores. 

 

Tarefas (componentes 
críticas) 

Organização 
(esquema/descrição) 

Observações/ 
estratégias 

P´ T´ 

Instrução inicial 
- Verificar presenças; 
- Objetivos da sessão; 
- Critérios de êxito; 
- Demonstração das 
estações. 

 
 
 

Alunos sentados em frente 
ao professor na parte inicial 
e depois em pé nas 
diferentes estações. 
Questionar os alunos de 
forma a garantir que todos 
compreendem o solicitado. 

5’ 5’ 

Aquecimento: 
3) Corrida; 

4) Exercício massivo; 
5) Corrida e 

mobilização 
articular. 
 

1) Contínua durante cinco 
minutos; 

2) Em dois grupos realizam as 
técnicas de lançamento do 
peso e vortex; 

3) Rodar braços à frente e 
atrás;  
Skipping baixo e alto; 
Calcanhares aos glúteos; 
Deslocamentos laterais. 

 

3) Se algum aluno para 
aumenta mais um 
minuto de corrida. Se o 
mesmo aluno para 
segunda vez fica a 
correr mais cinco 
minutos enquanto os 
restantes iniciam a aula; 

4) Demonstrar e corrigir os 
alunos. Utilizar os 
alunos como exemplos; 

5) Corrida em círculo. 

10’ 15’ 
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Parte Fundamental: 
 

Estações: 
 

1) Futebol; 
2) Basquetebol. 

1)  
a) Exercício de dois contra um 
mais guarda-redes. O defesa 
com bola coloca-se na linha 
final e após passar a bola a um 
colega à sua frente corre para 
defender. Entretanto esse aluno 
passa a um colega que se 
encontra lateralmente a este e 
os dois realizam passes entre si 
de forma a ultrapassar o defesa 
e marcar golo; 
b) Em grupos de três alunos 
realizam passes e um dos 
alunos vai à linha cruzar a bola 
para os outros dois colegas 
finalizarem; 
 
2)  
a) Contra-ataque sem oposição 
(criss-cross), lançamento na 
passada ou parado e ressalto 
ofensivo; 
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.  

 
 
 
 
 
 

1) 
a) Trocar sistematicamente 
o aluno a guarda-redes. 
Trocar os alunos de 
posição para que todos 
possam atacar e defender; 
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. 
 
2) 
a) Os alunos devem passar 
e receber em movimento 
cortando para as costas do 
colega; 
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. 
 
Após seis minutos e o apito 
do professor passam do 
exercício a para o b 
 
Após 12 minutos trocam de 
estação. 
 
- Estilo de ensino por tarefa 

25’ 40’ 

Hidratação 
Formar duas equipas e distribuir 
os coletes 

 
2’ 42’ 

1) Basquetebol + 
lançamento do peso e 

do vortex; 
2) Futebol + lançamento 

do peso e do vortex; 

1) Jogo formal (5x5) em campo 
reduzido. 
Alunos de fora realizam 
cinco lançamentos do peso 
e do vortex; 

2) Jogo formal de futebol (5x5) 
no campo inteiro. 

1)  
Colocar condicionantes ao 
longo do jogo: 
- defesa individual; 
- defesa à zona (regra dos 
3 segundos sem bola no 
garrafão); 

25’ 67’ 
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Alunos de fora realizam 
cinco lançamentos do peso 
e do vortex; 

 

- sem drible; 
- sem passar ao mesmo; 
2)  
Colocar condicionantes ao 
longo do jogo: 
- Só pode ser golo quando 
todos os elementos da 
equipa no ataque estão no 
meio campo ofensivo; 
- Golo vale dois se algum 
defesa estiver no meio 
campo adversário quando a 
sua equipa sofre golo. 
Explicar o conceito de 
cobertura; 
 
Competição entre as duas 
equipas nos jogos das duas 
matérias. 
 
Após doze minutos passam 
do 1 para o 2. 

Retorno à calma e 
conversa final 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
- Arrumação do material. 

- “Massagens com bola” 
- Alongamentos; 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
 

- A pares realizam 
massagens nos colegas 
sobre os músculos 
solicitados na aula; 
- Os alunos estão dentro 
dos 9 metros do campo de 
Andebol e devem correr 
para não serem tocados 
pela bola de fitness que é 
lançada pelo professor; 
- Alunos em semicírculo 
para os alongamentos e 
sentados para a conversa 
final. 
 
- Estilo de ensino por 
comando. 

8’ 75’ 

Grupos 

1) Sete alunos (aleatoriamente). 2) Sete alunos (aleatoriamente). 

 

7.3 Anexo 3 - Plano de Aula do 8º1 

 

Data: 18/02/2013 Hora: 17:00 Local: Ext 

Sumário 

 Desenvolvimento e aplicação das matérias de Atletismo (lançamento do peso e vortex), Basquetebol 
e Futebol. 

Objetivos sessão 
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 Trabalhar o nível introdutório e parte do elementar dos alunos nas matérias de atletismo, 
basquetebol e futebol; 

 Fornecer feedbacks tanto de perto como à distância; 
 Manter os alunos o máximo de tempo em prática. 

Objetivo operacional 
 Basquetebol: 

Em situação de jogo ou em exercício analítico, os alunos executam com correção global e com 
oportunidade: 
- Escolhe quando passar, lançar, driblar; 
- Desmarca-se; 
- Atitude defensiva quando a equipa perde bola; 
- Marca adversário direto; 
- Passe-receção de peito e picado; 
- Paragens e rotações 1 apoio; 
- Lançamento parado; 
- Desmarca-se e corta p/ o cesto; 
- Drible de proteção; 
- Regras: início, reinício, dribles, passos, fora, bola presa, faltas pessoais. 

 Atletismo: 
Os alunos realizam lançamentos: 
- Lança o peso sem rotação do tronco; 
- Lança o peso 3,4kg de costas com rotação do tronco sem balanços; 
- Lança o vortex com três passadas de balanço. 

 Futebol: 
Em situação de jogo reduzido ou situação analítica ou aluno excuta com correção global e com 
oportunidade: 
- Passe e desmarcação; 
- Atitude defensiva quando equipa perde bola; 
- Receção e controlo de bola; 
- Marca adversário; 
- Escolhe quando passar, rematar, driblar; 
- Regras: início, reinício, golo, canto, fora. 

Recursos Materiais 
 Coletes; Pesos; Vortex; 6 bolas de basquetebol e futebol; duas mini balizas; sinalizadores. 

 

Tarefas (componentes 
críticas) 

Organização 
(esquema/descrição) 

Observações/ 
estratégias 

P´ T´ 

Instrução inicial 
- Verificar presenças; 
- Objetivos da sessão; 
- Critérios de êxito; 
- Demonstração das 
estações. 

 
 
 

Alunos sentados em frente 
ao professor na parte inicial 
e depois em pé nas 
diferentes estações. 
Questionar os alunos de 
forma a garantir que todos 
compreendem o solicitado. 

5’ 5’ 
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Aquecimento: 
6) Corrida; 

7) Exercício massivo; 
8) Corrida e 

mobilização 
articular. 
 

1) Contínua durante cinco 
minutos; 

2) Em dois grupos (divididos 
por géneros) realizam as 
técnicas de lançamento do 
peso e vortex; 

3) Rodar braços à frente e 
atrás;  
Skipping baixo e alto; 
Calcanhares aos glúteos; 
Deslocamentos laterais. 

 

6) Se algum aluno para 
aumenta mais um 
minuto de corrida. Se o 
mesmo aluno para 
segunda vez fica a 
correr mais cinco 
minutos enquanto os 
restantes iniciam a aula; 

7) Demonstrar e corrigir os 
alunos. Utilizar os 
alunos como exemplos; 

8) Corrida em círculo. 

10’ 15’ 

Parte Fundamental 
Estações: 
1) Futebol; 

2) Basquetebol. 

1) 
a) Passe, receção e remate. 
Realizam o exercício 
enquadrados com uma mini 
baliza, rematando perto da 
mesma; 
b) Exercício de dois contra um 
mais guarda-redes.O defesa 
com bola coloca-se na linha 
final e após passar a bola a um 
colega à sua frente corre para 
defender. Entretanto esse aluno 
passa a um colega que se 
encontra lateralmente a este e 
os dois realizam passes entre si 
de forma a ultrapassar o defesa 
e marcar golo. 
 
2) 
a) Circuito.  
O aluno perto da tabela dribla 
em direção à outra tabela, 
realiza passe para o colega 
situado perto da linha dos 3 
pontos, desmarca-se e corta 
para o cesto. Após rececionar a 
bola com as duas mãos realiza 
lançamento de curta distância 
ou lançamento na passada; 
b) A pares realizam passe e 
receção em movimento, 
enquadrados com o cesto. 

 
 
 

1) 
a) Voltam pelo exterior em 
que apenas um aluno 
realiza uma condução de 
bola entre os sinalizadores. 
Depois trocam de posições 
se enquanto esperam a sua 
vez realizam passe e 
receção parados; 
b) Trocar sistematicamente 
o aluno a guarda-redes. 
Trocar os alunos de 
posição para que todos 
possam atacar e defender. 
2) 
a) Pedir aos alunos para 
driblar com a mão 
dominante.  
Alternar lançamento da 
passada com lançamento 
de curta distância; 
Alternar passe de peito com 
passe picado. Após cinco 
passes troca de passador. 
b) Perto do cesto um aluno 
opta por realizar 
lançamento na passada ou 
de curta distância. No 
regresso voltam pelo 
exterior e enquanto 
esperam a sua vez realizam 
passes parados. 
 
Após seis minutos e o apito 
do professor passam do 
exercício a para o b. 
 
Após doze minutos e dois 
apitos do professor trocam 
de estação. 
 
- Estilo de ensino por tarefa 

25’ 40’ 
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Hidratação Por grupos  2’ 42’ 

Estações: 
1) Futebol + 
lançamento do 

vortex; 
2) Basquetebol + 

lançamento do 
peso. 

1) Jogo 
Grupo 1: 
4x4 enquanto os restantes 
realizam lançamento do vortex. 
Após três lançamentos trocam 
com um colega. 
Grupo 2: 
 3x3 mais joker que só ataca. As 
restantes realizam lançamento 
do vortex. Após três 
lançamentos trocam com uma 
colega.  

 
2) Jogo 
Grupo 1: 
4x4 em que o ataque tem 
superioridade com dois alunos 
nos corredores (fora do campo 
junto à linha lateral). Enquanto 
os restantes realizam 
lançamento do peso. Após três 
lançamentos trocam com 
passadores. 
Grupo 2: 
3x3 em que o ataque tem 
superioridade com dois alunos 
nos corredores (fora do campo 
junto à linha lateral). Enquanto a 
restante aluna realiza 
lançamento do peso. Após três 
lançamentos trocam com um 
dos passadores. 

 

1) O lançamento do vortex 
realiza-se no exterior, 
junto às bancadas; 

2) O lançamento do peso 
realiza-se para a caixa 
de areia. 

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; 
 
Após doze minutos e dois 
apitos do professor trocam 
de estação. 
 
- Estilo de ensino por tarefa 
 
 
 

25’ 67’ 

Retorno à calma e 
conversa final 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
- Arrumação do material. 

- “Massagem” com as bolas; 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
 

- A pares realizam 
massagens nos colegas 
sobre os músculos 
solicitados na aula; 
- Alunos sentados para a 
conversa final. 
 
- Estilo de ensino por 
comando. 

8’ 75’ 

Grupos 

1) André, António, Célsio, David, Ismael, Paulo 2) Diana, Jeruza, Cláudia, Jennifer, Jéssica 
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André Graça, Miguel, Euri, Francisco, Kevin, Laurendan. Catarina, Neuriza, Mariana, Elizangela 

 

7.4 Anexo 4 – Plano de Aula 10º LH3 

 

Data: 19/02/2013 Hora: 11:45 Local: P1 

Sumário 

 Desenvolvimento e aplicação das matérias de Basquetebol, Futebol e Ginástica Acrobática; 
 Aptidão física. 

Objetivos sessão 
 Trabalhar o nível introdutório e parte do elementar dos alunos nas matérias de basquetebol e 

futebol; 
 Trabalhar o nível introdutório dos alunos na matéria de ginástica acrobática; 
 Fornecer feedbacks tanto de perto como à distância; 
 Manter os alunos o máximo de tempo em prática. 

Objetivo operacional 
 Basquetebol: 

Em situação de jogo ou em exercício analítico, os alunos executam com correção global e com 
oportunidade: 
- Escolhe quando passar, lançar, driblar; 
- Desmarca-se; 
- Atitude defensiva quando a equipa perde bola; 
- Marca adversário direto; 
- Passe-receção de peito e picado; 
- Paragens e rotações 1 apoio; 
- Lançamento parado; 
- Regras: início, reinício, dribles, passos, fora, bola presa, faltas pessoais. 

 Ginástica Acrobática: 
A pares ou a trios os alunos realizam com correção as seguintes figuras: 

   
Fluidez, sincronização, ligações 

 Futebol: 
Em situação de jogo reduzido ou situação analítica ou aluno excuta com correção global e com 
oportunidade: 
- Passe e desmarcação; 
- Atitude defensiva quando equipa perde bola; 
- Receção e controlo de bola; 
- Marca adversário; 
- Escolhe quando passar, rematar, driblar; 
- Remate; 
- Condução de bola; 
- Enquadra-se ofensivamente; 

 - Regras: início, reinício, golo, canto, fora. 

Recursos Materiais 
 Coletes; Rádio; 5 bolas de basquetebol e futebol; 6 colchões; Folha de aptidão física; Figuras da 

ginástica acrobática do nível introdutório. 

 

Tarefas (componentes Organização Observações/ P´ T´ 
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críticas) (esquema/descrição) estratégias 

Instrução inicial 
- Verificar presenças; 
- Objetivos da sessão; 
- Critérios de êxito; 
- Demonstração das 
estações. 

 
 
 

Alunos sentados em frente ao 
professor na parte inicial e 
depois em pé nas diferentes 
estações. Questionar os 
alunos de forma a garantir que 
todos compreendem o 
solicitado. 

5’ 5’ 

Aquecimento: 
9) Corrida; 

10) Corrida e 
mobilização 

articular. 
 

1) Contínua durante seis 
minutos. A cada dois 
minutos, após a mudança 
de música os alunos têm 
de aumentar a velocidade 
de corrida; 

2) Rodar braços à frente e 
atrás;  
Skipping baixo e alto; 
Calcanhares aos glúteos; 
Deslocamentos laterais. 

9) Se algum aluno para 
aumenta mais um minuto 
de corrida. Se o mesmo 
aluno para segunda vez 
fica a correr mais cinco 
minutos enquanto os 
restantes iniciam a aula; 

10) Corrida em círculo. 

10’ 15’ 

Parte Fundamental 
 

Estações: 
 

1) Acrobática + aptidão 
física; 

2) Basquetebol; 
3) Futebol. 

1)  
a) Os alunos realizam as 

figuras do nível 
introdutório a pares e 
trios; 

b) Os restantes realizam o 
trabalho de aptidão física; 

Aptidão Física 
- Saltos à corda; 
- Bicípites alternados; 
- Extensões de braços; 
- Abdominais; 
-Agachamentos com bola 
medicinal. 

 
 

2) 
a) Circuito 
O aluno perto da tabela dribla 
em direção à outra tabela, 
realiza passe para o colega 
situado perto da linha dos 3 
pontos, desmarca-se e corta 
para o cesto. Após 
rececionar a bola com as 
duas mãos realiza 
lançamento de curta 
distância ou lançamento na 
passada; 
b) Jogo reduzido + trabalho 
analítico de lançamento; 
 
3) 
a) Passe, receção e remate. 
Realizam o exercício 

1) 
a) Relembrar os conceitos de 
base/volante/monte/desmonte 
e as pegas; 
b) Realizar corretamente todos 
os exercícios da folha; 
 
2) 
a) Pedir aos alunos para 
driblar com a mão dominante.  
Alternar lançamento da 
passada com lançamento de 
curta distância; 
Alternar passe de peito com 
passe picado. Após cinco 
passes troca de passador; 
b) Os grupos competem entre 
si 4x4 e os restantes realizam 
lançamentos na passada ou 
de curta distância. Após cinco 
lançamentos trocam com um 
colega da sua equipa; 
 
3) 
a) Voltam pelo exterior em que 
apenas um aluno realiza uma 
condução de bola entre os 
sinalizadores. Depois trocam 
de posições se enquanto 
esperam a sua vez realizam 
passe e receção parados; 
b) Trocar sistematicamente o 
aluno a guarda-redes. Trocar 
os alunos de posição para que 
todos possam atacar e 

50’ 65’ 



Escola Básica e Secundária de Gama Barros 
Professor a Tempo Inteiro  

 

Núcleo de estágio de Educação Física FMH 
Artur Rodrigues 

  2012/2013  

45 

enquadrados com uma mini 
baliza, rematando perto da 
mesma; 
b) Exercício de dois contra 
um mais guarda-redes.O 
defesa com bola coloca-se 
na linha final e após passar a 
bola a um colega à sua frente 
corre para defender. 
Entretanto esse aluno passa 
a um colega que se encontra 
lateralmente a este e os dois 
realizam passes entre si de 
forma a ultrapassar o defesa 
e marcar golo. 

 

defender. 
 
1) Após oito minutos e um 
apito do professor trocam de 
funções (a pela b e vice-versa) 
 
2,3) Após oito minutos e um 
apito do professor trocam do 
exercício a para o b; 
 
Após dezasseis minutos e dois 
apitos do professor trocam de 
estação. 
 
- Estilo de ensino por tarefa 

Retorno à calma e 
conversa final 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
- Arrumação do material. 

- Jogo do mata com bola de 
fitness; 
- Alongamentos; 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
 

- Os alunos estão dentro dos 9 
metros do campo de Andebol 
e devem correr para não 
serem tocados pela bola de 
fitness que é lançada pelo 
professor; 
- Alunos em semicírculo para 
os alongamentos e sentados 
para a conversa final. 
 
- Estilo de ensino por 
comando. 

10’ 75’ 

Grupos 

1) Quatro rapazes, Natalina, 
Noeminda, Tânia Monteiro, 
Leinise 

2) Quatro rapazes, Rute, Susana, 
Veleria, Raquel 

3) Restantes raparigas 
divididas em dois grupos 

 

7.5 Anexo 5 – Plano de Aula do 11ºCT2 

 

Data: 19/02/2013 Hora: 17:00 Local: P1 

Sumário 

 Desenvolvimento e aplicação das matérias de Atletismo (salto em altura), Basquetebol, Andebol e 
Ténis. 

Objetivos sessão 



Escola Básica e Secundária de Gama Barros 
Professor a Tempo Inteiro  

 

Núcleo de estágio de Educação Física FMH 
Artur Rodrigues 

  2012/2013  

46 

 Trabalhar o nível introdutório e parte do elementar dos alunos nas matérias de atletismo (salto em 
altura), basquetebol e andebol; 

 Trabalhar o nível introdutório dos alunos na matéria de ténis; 
 Fornecer feedbacks tanto de perto como à distância; 
 Manter os alunos o máximo de tempo em prática. 

Objetivo operacional 
 Andebol: 

Em situação de jogo ou em exercício analítico, os alunos executam com correção global e com 
oportunidade: 
- Desmarcar-se; 
- Conhecer as regras de início, reinicio, dribles, passos, violações, conduta; 
- Escolher quando passar, rematar, driblar; 
- Ter atitude defensiva quando a equipa perde a bola; 
- Rematar em salto; 
- Passar e receber em corrida; 

 Basquetebol: 
Em situação de jogo ou em exercício analítico, os alunos executam com correção global e com 
oportunidade: 
- Escolhe quando passar, lançar, driblar; 
- Desmarca-se; 
- Atitude defensiva quando a equipa perde bola; 
- Marca adversário direto; 
- Passe-receção de peito e picado; 
- Paragens e rotações 1 apoio; 
- Lançamento parado; 
- Regras: início, reinício, dribles, passos, fora, bola presa, faltas pessoais. 

 Atletismo: 
Os alunos realizam saltos em altura: 
- Técnica de tesoura e de Fosbury Flop; 

 Ténis: 
Em situação de jogo ou em exercício analítico, os alunos executam com correção global e com 
oportunidade: 
- Posição base; 
- Desloca-se com oportunidade; 
- Pegas e mudança de pega; 
- Direita e esquerda com correção; 
- Coloca a bola ao alcance de um companheiro utilizando direitas e esquerdas. 

Recursos Materiais 
 Coletes; Rádio; 5 bolas de andebol, basquetebol e ténis; 10 raquetes de ténis; colchão de queda; 

 

Tarefas (componentes 
críticas) 

Organização 
(esquema/descrição) 

Observações/ 
estratégias 

P´ T´ 

Instrução inicial 
- Verificar presenças; 
- Objetivos da sessão; 
- Critérios de êxito; 
- Demonstração das 
estações. 

 
 
 

Alunos sentados em frente 
ao professor na parte inicial 
e depois em pé nas 
diferentes estações. 
Questionar os alunos de 
forma a garantir que todos 
compreendem o solicitado. 

5’ 5’ 

Aquecimento: 
1) Corrida; 

2) Corrida e 
mobilização 

1) Contínua durante seis 
minutos. A cada dois 
minutos, após a mudança de 
música os alunos têm de 

1) Se algum aluno para 
aumenta mais um 
minuto de corrida. Se o 
mesmo aluno para 

10’ 15’ 
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articular. 
 

aumentar a velocidade de 
corrida; 

2) Rodar braços à frente e 
atrás;  
Skipping baixo e alto; 
Calcanhares aos glúteos; 
Deslocamentos laterais. 

segunda vez fica a 
correr mais cinco 
minutos enquanto os 
restantes iniciam a aula; 

2) Corrida em círculo. 

Estações: 

 

1) Basquetebol; 

2) Andebol. 

1)  
A) 
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.  

 
B) 
a) Jogo reduzido; 
b)  Exercício de drible 

(mudanças entre as pernas e 
por trás das costas com 
lançamento na passada. 

 
2) 
A) 
a) Trabalho de passe, receção 

e desmarcação a pares; 
b) Jogo dos 10 passes  

 
B) 
a) Jogo da bola ao capitão 

 
 
 
 

 

1)  
A) 
a) Pedir aos alunos para 

driblar com a mão 
dominante. Alternar 
lançamento da passada 
com lançamento de 
curta distância;  

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. 

B) 
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) 
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; 

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

 
B) 

30’ 45’ 
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Todos os grupos 
a) Em duas equipas 

realizam passes entre si 
até perto do capitão da 
sua equipa que esta no 
campo adversário; 

 
Após 7 minutos e o apito do 
professor passam do 
exercício A para o B 
 
Após 15 minutos e dois 
apitos do professor trocam 
de estação. 
 
- 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 

1) 
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)  
a) Batimentos para o colega de 

direita e depois esquerda; 
b) Competição 1x1. 

 

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). 

Após cinco minutos e o 
apito do professor passam 
do exercício a para o b. 
 
Após dez minutos e dois 
apitos do professor trocam 
de estação. 
 
- Estilo de ensino por tarefa. 

 

20’ 67’ 
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metacarpo) deve estar na 
linha da face superior da 
raquete, mas agarra no 
punho da raquete mais à 
frente e a mão direita ajuda 
a suporta a raquete na 
parte mais distal do punho. 

 

Retorno à calma e 
conversa final 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
- Arrumação do material. 

- Jogo do mata com bola de 
fitness; 
- Alongamentos; 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
 

- Os alunos estão dentro 
dos 9 metros do campo de 
Andebol e devem correr 
para não serem tocados 
pela bola de fitness que é 
lançada pelo professor; 
- Alunos em semicírculo 
para os alongamentos e 
sentados para a conversa 
final. 
 
- Estilo de ensino por 
comando. 

8’ 75’ 

Grupos 

1) Dois grupos de alunos do género masculino (8) 2) Dois grupos de alunos do género feminino (9) 

 

7.6 Anexo 6 - Plano de Aula do 7º5 

 

Data: 21/02/2013 Hora: 10:00 Local: P1 

Sumário 

 Desenvolvimento e aplicação da matéria de Basquetebol; 
 Jogos pré-desportivos. 

Objetivos sessão 
 Trabalhar o nível introdutório dos alunos na matéria de basquetebol; 
 Fornecer feedbacks tanto de perto como à distância; 
 Manter os alunos o máximo de tempo em prática. 

Objetivo operacional 
 Basquetebol: 

Em situação de jogo ou em exercício analítico, os alunos executam com correção global e com 
oportunidade: 
- Escolhe quando passar, lançar, driblar; 
- Desmarca-se; 
- Atitude defensiva quando a equipa perde bola; 
- Marca adversário direto; 
- Passe-receção de peito e picado; 
- Paragens e rotações 1 apoio; 
- Lançamento parado; 
- Regras: início, reinício, dribles, passos, fora, bola presa, faltas pessoais. 

Recursos Materiais 
 Coletes; Sinalizadores; 10 bolas de basquetebol. 

 

Tarefas (componentes Organização Observações/ P´ T´ 
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críticas) (esquema/descrição) estratégias 

Instrução inicial 
- Verificar presenças; 
- Objetivos da sessão; 
- Critérios de êxito; 
- Demonstração das 
estações. 

 
 
 

Alunos sentados em frente 
ao professor na parte inicial 
e depois em pé nas 
diferentes estações. 
Questionar os alunos de 
forma a garantir que todos 
compreendem o solicitado. 

5’ 5’ 

Aquecimento: 
1) Jogo da apanhada 

(congelados); 
2) Jogo da apanhada com 

bola. 

1) Três alunos ficam 
responsáveis por apanhar 
os restantes. Quando são 
apanhados ficam estáticos 
com as pernas afastadas. 
Só podem ser salvos se um 
colega: 

a) Passar entre as suas 
pernas. 

2) Três alunos com bola ficam 
responsáveis por apanhar 
os restantes Estes têm que 
lançar a bola para baixo da 
cintura dos colegas. Desta 
forma, os alunos ficam 
apanhados e devem 
permanecer no mesmo sítio 
com as pernas afastadas até 
ser salvo por um colega 
como no exercício anterior. 

1 e 2) Trocar 
sistematicamente quem 
está a apanhar; 
 
 
- Estilo de ensino por 
comando 

5’ 10’ 

Parte Fundamental: 
 

Estações: 
1) 

a) Circuito 
b) Jogo de basquetebol + 

trabalho analítico de 
lançamento em apoio; 

 
2) 

a) Jogo da bola ao fundo + 
trabalho analítico de 

lançamento na passada; 
b) Jogo da bola ao capitão 

+ trabalho analítico de 
lançamento na passada. 

1) 
a) O aluno perto da tabela dribla 
em direção à outra tabela, 
realiza passe para o colega 
situado perto da linha dos 3 
pontos, desmarca-se e corta 
para o cesto. Após rececionar a 
bola com as duas mãos realiza 
lançamento de curta distância 
ou lançamento na passada; 
b) Com as duas equipas 
existentes realizam jogo 5x5 de 
basquetebol. Os restantes ficam 
no exterior a trabalhar a técnica 
individual de lançamento de 
curta distância; 
 
2) 
a e b) Com as duas equipas 
existentes realizam os jogos 
pré-desportivos 4x4. Os 
restantes ficam no exterior a 
trabalhar a técnica individual de 
lançamento na passada.  

1) 
a) Pedir aos alunos para 
driblar com a mão 
dominante.  
Alternar lançamento da 
passada com lançamento 
de curta distância; 
Alternar passe de peito com 
passe picado. Após cinco 
passes troca de passador; 
b) Após cinco lançamentos 
trocam com um colega da 
sua equipa; 
 
2) 
a e b) Após cinco 
lançamentos trocam com 
um colega da sua equipa. 
 
Competição entre as 
equipas dos mesmos 
géneros. 
 
Após doze minutos e dois 
apitos do professor trocam 
de estação. 

20 30’ 
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- Estilo de ensino por tarefa 

Retorno à calma e 
conversa final 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
- Arrumação do material. 

- Jogo do mata com bola de 
fitness; 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
 

- Os alunos estão dentro 
dos 9 metros do campo de 
Andebol e devem correr 
para não serem tocados 
pela bola de fitness que é 
lançada pelo professor; 
- Alunos sentados para a 
conversa final. 
 
- Estilo de ensino por 
comando. 

5’ 35’ 

Grupos 

3) Dois grupos de alunos do género masculino 4) Dois grupos de alunos do género feminino 

 

7.7 Anexo 7 - Plano de Aula do 7º6 

 

Data: 21/02/2013 Hora: 10:45 Local: P1 

Sumário 

 Desenvolvimento e aplicação da matéria de Basquetebol; 
 Jogos pré-desportivos. 

Objetivos sessão 
 Trabalhar o nível introdutório dos alunos na matéria de basquetebol; 
 Fornecer feedbacks tanto de perto como à distância; 
 Manter os alunos o máximo de tempo em prática. 

Objetivo operacional 
 Basquetebol: 

Em situação de jogo ou em exercício analítico, os alunos executam com correção global e com 
oportunidade: 
- Escolhe quando passar, lançar, driblar; 
- Desmarca-se; 
- Atitude defensiva quando a equipa perde bola; 
- Marca adversário direto; 
- Passe-receção de peito e picado; 
- Paragens e rotações 1 apoio; 
- Lançamento parado; 
- Regras: início, reinício, dribles, passos, fora, bola presa, faltas pessoais. 

Recursos Materiais 
 Coletes; Sinalizadores; 10 bolas de basquetebol. 

 

Tarefas (componentes Organização Observações/ P´ T´ 
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críticas) (esquema/descrição) estratégias 

Instrução inicial 
- Verificar presenças; 
- Objetivos da sessão; 
- Critérios de êxito; 
- Demonstração das 
estações. 

 
 
 

Alunos sentados em frente 
ao professor na parte inicial 
e depois em pé nas 
diferentes estações. 
Questionar os alunos de 
forma a garantir que todos 
compreendem o solicitado. 

5’ 5’ 

Aquecimento: 
3) Jogo da apanhada 

(congelados); 
4) Jogo da apanhada com 

bola. 

1) Três alunos ficam 
responsáveis por apanhar 
os restantes. Quando são 
apanhados ficam estáticos 
com as pernas afastadas. 
Só podem ser salvos se um 
colega: 

b) Passar entre as suas 
pernas. 

2) Três alunos com bola ficam 
responsáveis por apanhar 
os restantes Estes têm que 
lançar a bola para baixo da 
cintura dos colegas. Desta 
forma, os alunos ficam 
apanhados e devem 
permanecer no mesmo sítio 
com as pernas afastadas até 
ser salvo por um colega 
como no exercício anterior. 

1 e 2) Trocar 
sistematicamente quem 
está a apanhar; 
 
 
- Estilo de ensino por 
comando 

5’ 10’ 

Parte Fundamental: 
 

Estações: 
1) 

a) Circuito 
b) Jogo de basquetebol + 

trabalho analítico de 
lançamento em apoio; 

 
2) 

a) Jogo da bola ao fundo + 
trabalho analítico de 

lançamento na passada; 
b) Jogo da bola ao capitão 

+ trabalho analítico de 
lançamento na passada. 

1) 
a) O aluno perto da tabela dribla 
em direção à outra tabela, 
realiza passe para o colega 
situado perto da linha dos 3 
pontos, desmarca-se e corta 
para o cesto. Após rececionar a 
bola com as duas mãos realiza 
lançamento de curta distância 
ou lançamento na passada; 
b) Com as duas equipas 
existentes realizam jogo 5x5 de 
basquetebol. Os restantes ficam 
no exterior a trabalhar a técnica 
individual de lançamento de 
curta distância; 
 
2) 
a e b) Com as duas equipas 
existentes realizam os jogos 
pré-desportivos 4x4. Os 
restantes ficam no exterior a 
trabalhar a técnica individual de 
lançamento na passada. 

1) 
a) Pedir aos alunos para 
driblar com a mão 
dominante.  
Alternar lançamento da 
passada com lançamento 
de curta distância; 
Alternar passe de peito com 
passe picado. Após cinco 
passes troca de passador; 
b) Após cinco lançamentos 
trocam com um colega da 
sua equipa; 
 
2) 
a e b) Após cinco 
lançamentos trocam com 
um colega da sua equipa. 
 
Competição entre as 
equipas dos mesmos 
géneros. 
 
Após doze minutos e dois 
apitos do professor trocam 
de estação. 

20’ 30’ 



Escola Básica e Secundária de Gama Barros 
Professor a Tempo Inteiro  

 

Núcleo de estágio de Educação Física FMH 
Artur Rodrigues 

  2012/2013  

53 

 

 
- Estilo de ensino por tarefa 

Retorno à calma e 
conversa final 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
- Arrumação do material. 

- Jogo do mata com bola de 
fitness; 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
 

- Os alunos estão dentro 
dos 9 metros do campo de 
Andebol e devem correr 
para não serem tocados 
pela bola de fitness que é 
lançada pelo professor; 
- Alunos sentados para a 
conversa final. 
 
- Estilo de ensino por 
comando. 

5’ 40’ 

Grupos 

5) Dois grupos de alunos do género masculino (15) 6) Dois grupos de alunos do género feminino (14) 

 

7.8 Anexo 8 - Plano de Aula do 5º1 

 

Data: 21/02/2013 Hora:12:30 Local: P2 

Sumário 

 Desenvolvimento e aplicação das matérias de Basquetebol; 
 Jogos pré-desportivos. 

Objetivos sessão 
 Trabalhar o nível introdutório dos alunos nas matérias de basquetebol e ginástica de solo; 
 Fornecer feedbacks tanto de perto como à distância; 
 Manter os alunos o máximo de tempo em prática. 

Objetivo operacional 
 Basquetebol: 

Em situação de jogo ou em exercício analítico, os alunos executam com correção global e com 
oportunidade: 
- Escolhe quando passar, lançar, driblar; 
- Desmarca-se; 
- Atitude defensiva quando a equipa perde bola; 
- Marca adversário direto; 
- Passe-receção de peito e picado; 
- Paragens e rotações 1 apoio; 
- Lançamento parado; 
- Regras: início, reinício, dribles, passos, fora, bola presa, faltas pessoais. 

Recursos Materiais 
 Coletes; bola de esponja; 7 bolas de basquetebol; 6 colchões para a ginástica de solo; folhas com 

as progressões das cambalhotas à frente e atrás; bola de fitness; sinalizadores. 
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Tarefas (componentes 
críticas) 

Organização 
(esquema/descrição) 

Observações/ 
estratégias 

P´ T´ 

Instrução inicial 
- Verificar presenças; 
- Objetivos da sessão; 
- Critérios de êxito; 
- Demonstração das 
estações. 

 
 
 

Alunos sentados em frente 
ao professor na parte inicial 
e depois em pé nas 
diferentes estações. 
Questionar os alunos de 
forma a garantir que todos 
compreendem o solicitado. 

5’ 5’ 

Aquecimento: 
5) Jogo da apanhada 

(congelados); 
6) Jogo da apanhada com 

bola. 

3) Três alunos ficam 
responsáveis por apanhar 
os restantes. Quando são 
apanhados ficam estáticos 
com as pernas afastadas. 
Só podem ser salvos se um 
colega: 

c) Passar entre as suas 
pernas. 

4) Três alunos com bola ficam 
responsáveis por apanhar 
os restantes Estes têm que 
lançar a bola para baixo da 
cintura dos colegas. Desta 
forma, os alunos ficam 
apanhados e devem 
permanecer no mesmo sítio 
com as pernas afastadas até 
ser salvo por um colega 
como no exercício anterior. 

1 e 2) Trocar 
sistematicamente quem 
está a apanhar; 
 
 
- Estilo de ensino por 
comando 

5’ 10’ 

Parte Fundamental 
Estação: 

I 
1) Trabalho analítico de 

basquetebol  
+ 

2) Jogo da bola ao capitão. 
 

II 
3) Circuito 

+ 
4) Jogo de basquetebol. 

1) 
a) 10 passes por cima da 

cabeça; 
b) 10 Passes de peito; 
c) 10 passes (5 a cada) deixa a 

bola no solo e desmarca-se 
para o espaço vazio; 

2) Com duas equipas em 
oposição os alunos 
procuram passar a bola ao 
seu capitão que se encontra 
no fim do campo adversário; 

d) Circuito de drible mais 
passe/receção e 
lançamento. 

3) Jogo de basquetebol com o 
objetivo que os alunos 
compreendam sobretudo as 
regras. 

Existem dois grupos 
(alunos do género feminino 
e aluno do género 
masculino). Estes mesmos 
grupos dividem-se em 
outros dois grupos/equipas 
para a aula. 
Na estação I e II trocam 
após cinco minutos e o 
apito do professor (do 1 
para o 2 e vice-versa).  
Na estação II são 
colocadas condicionantes 
de acordo com as 
capacidades dos alunos 
Após 10 minutos trocam de 
estação. 
 
- Estilo de ensino por tarefa 

20’ 30’ 
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Retorno à calma e 
conversa final 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
- Arrumação do material. 

- Jogo do mata com bola de 
fitness; 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
 

- Os alunos estão dentro 
dos 9 metros do campo de 
Andebol e devem correr 
para não serem tocados 
pela bola de fitness que é 
lançada pelo professor; 
- Alunos sentados para a 
conversa final. 
 
- Estilo de ensino por 
comando. 

5’ 35’ 

Grupos 

7) Dois grupos de alunos do género masculino (10) 8) Dois grupos de alunos do género feminino (11) 

7.9  

7.10 Anexo 9 - Plano de Aula 10º CT2 

 

Data: 21/02/2013 Hora: 15:15 Local: P1 

Sumário 

 Desenvolvimento e aplicação das matérias de Basquetebol, Futebol e Ginástica Acrobática; 
 Aptidão física. 

Objetivos sessão 
 Trabalhar o nível introdutório e parte do elementar dos alunos nas matérias de basquetebol e 

futebol; 
 Trabalhar o nível introdutório dos alunos na matéria de ginástica acrobática; 
 Fornecer feedbacks tanto de perto como à distância; 
 Manter os alunos o máximo de tempo em prática. 

Objetivo operacional 
 Basquetebol: 

Em situação de jogo ou em exercício analítico, os alunos executam com correção global e com 
oportunidade: 
- Escolhe quando passar, lançar, driblar; 
- Desmarca-se; 
- Atitude defensiva quando a equipa perde bola; 
- Marca adversário direto; 
- Passe-receção de peito e picado; 
- Paragens e rotações 1 apoio; 
- Lançamento parado; 
- Regras: início, reinício, dribles, passos, fora, bola presa, faltas pessoais. 

 Ginástica Acrobática: 
A pares ou a trios os alunos realizam com correção as seguintes figuras: 
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Fluidez, sincronização, ligações 

 Futebol: 
Em situação de jogo reduzido ou situação analítica ou aluno excuta com correção global e com 
oportunidade: 
- Passe e desmarcação; 
- Atitude defensiva quando equipa perde bola; 
- Receção e controlo de bola; 
- Marca adversário; 
- Escolhe quando passar, rematar, driblar; 
- Remate; 
- Condução de bola; 
- Enquadra-se ofensivamente; 
- Regras: início, reinício, golo, canto, fora. 

Recursos Materiais 
 Coletes; Rádio; 5 bolas de basquetebol e futebol; 6 colchões; Folha de aptidão física; Figuras da 

ginástica acrobática do nível introdutório. 

 

Tarefas (componentes 
críticas) 

Organização 
(esquema/descrição) 

Observações/ 
estratégias 

P´ T´ 

Instrução inicial 
- Verificar presenças; 
- Objetivos da sessão; 
- Critérios de êxito; 
- Demonstração das 
estações. 

 
 
 

Alunos sentados em frente ao 
professor na parte inicial e depois 
em pé nas diferentes estações. 
Questionar os alunos de forma a 
garantir que todos compreendem o 
solicitado. 

5’ 5’ 

Aquecimento: 
3) Corrida; 

4) Corrida e 
mobilização 

articular. 
 

3) Contínua durante 
seis minutos. A cada 
dois minutos, após a 
mudança de música 
os alunos têm de 
aumentar a 
velocidade de 
corrida; 

4) Rodar braços à 
frente e atrás;  
Skipping baixo e alto; 
Calcanhares aos 
glúteos; 
Deslocamentos 
laterais. 

3) Se algum aluno para aumenta 
mais um minuto de corrida. Se 
o mesmo aluno para segunda 
vez fica a correr mais cinco 
minutos enquanto os restantes 
iniciam a aula; 

4) Corrida em círculo. 
10’ 15’ 

Parte Fundamental 
 

Estações: 
 

4) Acrobática + aptidão 
física; 

5) Basquetebol; 
6) Futebol. 

2)  
c) Os alunos realizam 

as figuras do nível 
introdutório a pares e 
trios; 

d) Os restantes 
realizam o trabalho 
de aptidão física; 

Aptidão Física 

1) 
a) Relembrar os conceitos de 
base/volante/monte/desmonte e as 
pegas; 
b) Realizar corretamente todos os 
exercícios da folha; 
 
2) 
a) Pedir aos alunos para driblar 

50’ 65’ 
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- Saltos à corda; 
- Bicípites alternados; 
- Extensões de braços; 
- Abdominais; 
-Agachamentos com 
bola medicinal. 

 
 

2) 
a) Circuito 
O aluno perto da tabela 
dribla em direção à outra 
tabela, realiza passe 
para o colega situado 
perto da linha dos 3 
pontos, desmarca-se e 
corta para o cesto. Após 
rececionar a bola com as 
duas mãos realiza 
lançamento de curta 
distância ou lançamento 
na passada; 
b) Jogo reduzido + 
trabalho analítico de 
lançamento; 
 
3) 
a) Passe, receção e 
remate. Realizam o 
exercício enquadrados 
com uma mini baliza, 
rematando perto da 
mesma; 
b) Exercício de dois 
contra um mais guarda-
redes.O defesa com bola 
coloca-se na linha final e 
após passar a bola a um 
colega à sua frente corre 
para defender. 
Entretanto esse aluno 
passa a um colega que 
se encontra lateralmente 
a este e os dois realizam 
passes entre si de forma 
a ultrapassar o defesa e 
marcar golo. 

 

com a mão dominante.  
Alternar lançamento da passada 
com lançamento de curta distância; 
Alternar passe de peito com passe 
picado. Após cinco passes troca de 
passador; 
b) Os grupos competem entre si 
4x4 e os restantes realizam 
lançamentos na passada ou de 
curta distância. Após cinco 
lançamentos trocam com um 
colega da sua equipa; 
 
3) 
a) Voltam pelo exterior em que 
apenas um aluno realiza uma 
condução de bola entre os 
sinalizadores. Depois trocam de 
posições se enquanto esperam a 
sua vez realizam passe e receção 
parados; 
b) Trocar sistematicamente o aluno 
a guarda-redes. Trocar os alunos 
de posição para que todos possam 
atacar e defender. 
 
1) Após oito minutos e um apito do 
professor trocam de funções (a 
pela b e vice-versa) 
 
2,3) Após oito minutos e um apito 
do professor trocam do exercício a 
para o b; 
 
Após dezasseis minutos e dois 
apitos do professor trocam de 
estação. 
 
- Estilo de ensino por tarefa 



Escola Básica e Secundária de Gama Barros 
Professor a Tempo Inteiro  

 

Núcleo de estágio de Educação Física FMH 
Artur Rodrigues 

  2012/2013  

58 

Retorno à calma e 
conversa final 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
- Arrumação do material. 

- Jogo do mata com bola 
de fitness; 
- Alongamentos; 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
 

- Os alunos estão dentro dos 9 
metros do campo de Andebol e 
devem correr para não serem 
tocados pela bola de fitness que é 
lançada pelo professor; 
- Alunos em semicírculo para os 
alongamentos e sentados para a 
conversa final. 
 
- Estilo de ensino por comando. 

10’ 75’ 

Grupos 

4) Nasar, Sandro, Miguel, Rafael 
João, Domitrio, Flávio, 
Fábio 

5) André Jesus, Catarina, Sara, 
Inês Gonçalves, 2 Joanas, 
Márcia, Maria 
2 Marianas, Raquel,  Diogo 

6) 3 Anas, Andreia, Inês 
Querido, Jéssica, Patrícia 

 

7.11 Anexo 10 – Plano de aula alternativo 

 

Plano de Aula Alternativo 

Data:  Hora: Local: 

Sumário 

 Desenvolvimento e aplicação nas matérias de Voleibol, Basquetebol e Ginástica Acrobática; 
 Aptidão física. 

Objetivos sessão 
 Trabalhar o nível introdutório e elementar dos alunos nas matérias de Voleibol e Basquetebol; 
 Trabalhar o nível introdutório dos alunos na matéria de ginástica acrobática; 
 Melhorar a aptidão física dos alunos; 
 Fornecer feedbacks tanto de perto como à distância; 
 Manter os alunos o máximo de tempo em prática. 

Recursos Materiais 
 Rádio; faixa de música para a corrida e para a aptidão física; Fita; 10 bolas de voleibol e basquetebol; 

Bolas de fitness. 

 

Tarefas (componentes 
críticas) 

Organização 
(esquema/descrição) 

Observações/estratégias 
P´ T´ 

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

 
 
 

Alunos sentados em frente ao 
professor 
 

5’ 5’ 

Aquecimento 
1) Corrida 6 minutos; 

2) Aptidão física 

1) Com música a cada dois 
minutos devem aumentar 
o ritmo da corrida; 

2) Divididos por sete 
estações (bicípites, 
prancha abdominal, 
abdominais, saltos à 
corda, split jump, 
extensões de braços, 
agaixamentos).  

1)Intervir junto dos mesmos 
para que aumentem o ritmo da 
corrida 
2) Devem realizar ao som da 
música o trabalho 
correspondente a cada 
estação durante 30 segundos 
e depois descansam e tocam 
de estação durante 15 
segundos. 

15’ 20’ 
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1) Voleibol 
a) Sequência de toque de 

dedos + passe; 
b) Serviço por baixo; 
c) Jogo + passes e 

manchetes. 
 

2) Basquetebol 
a) Circuito; 

b) Jogo reduzido. 
 

3) Ginástica Acrobática e 
aptidão física. 

 
 

1)  
a) Dois a dois, cada um do 

seu lado da rede, os 
alunos realizam uma série 
de auto passes (toque de 
dedos) desde a linha final 
até perto da rede (fita), 
onde passarão para o 
colega que se encontra 
do outro lado e que 
realizará a mesma tarefa. 
Os alunos mais evoluídos 
realizam toques de 
sustentação em grupos 
de quatro alunos; 

b) Um dos alunos serve por 
baixo para o outro lado da 
rede e o colega recebe a 
bola com toque de dedos 
ou manchete, levantando 
a mesma numa trajetória 
vertical e agarrando-a de 
seguida (auto passe); 

c) Os alunos mais evoluídos 
realizam jogo reduzido 
2x2 ou 3x3, utilizando 
serviço por baixo; 

 
2) 
a) O aluno perto da tabela 

depois de ir ao ressalto 
efetua rotação com um 
apoio e dribla em direção 
à outra tabela, realiza 
passe para o colega 
situado perto da linha dos 
3 pontos, desmarca-se e 
corta para o cesto. Após 
rececionar a bola com as 
duas mãos realiza 
lançamento de curta 
distância ou lançamento 
na passada; 

b) Grupo Superior e Médio 
realizam jogo numa 
tabela, respeitando a 
regra dos 3 segundos no 
interior do garrafão. Após 
três falhas trocam de 
funções (defesa – 
ataque). Grupo dos casos 
críticos realizam jogo 
reduzido 

 

1)  
a) Colocar as duplas em 

competição, ver quem 
consegue fazer mais 
sequências sem que a bola 
caia no chão.  
Para os alunos com mais 
dificuldades, usar as bolas 
moles; 

b) Utilizar a competição entre 
duplas, ver quem 
consegue realizar mais 
serviços e receções sem 
perder o controlo da bola; 

c) O grupo dos alunos de 
nível superior realizam 
logo jogo 4x4. 

O grupo de alunos dos casos 
críticos que ainda demonstram 
dificuldades no passe e na 
manchete, continuam em 
trabalho analítico, efetuando, a 
pares, passes e manchetes. 
 
2)  
a) Pedir aos alunos para 

driblar com a mão 
dominante.  
Alternar lançamento da 
passada com lançamento 
de curta distância; 
Alternar passe de peito 
com passe picado. Trocar 
sistematicamente os 
alunos que só estão a 
realizar passe e receção; 

b) Estão sempre de fora um 
ou dois alunos que 
realizam uma 
heteroavaliação dos 
colegas. 

 
3) Metade dos alunos 

realizam a pares e trios as 
figuras, desempenhando 
as funções de base e 
volante, enquanto os 
restantes realizam o 
trabalho de aptidão física.  
 

 
Após o apito aos 7 minutos e 
30 segundos os alunos iniciam 
as situações de competição (1 

45’ 65’ 
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3) 
Ginástica Acrobática 
- Figuras do nível introdutório 
Aptidão Física 
- Saltos à corda; 
- Bicípites alternados; 
- Extensões de braços; 
- Abdominais; 
-Agachamentos com bola 
medicinal. 
 
 

 
 

e 2) e na estação 3 trocam de 
funções. 
 
- Estilo de ensino por tarefa 

Retorno à calma e conversa 
final 
- Balanço final; 
- Questionamento; 
- Arrumação do material; 

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

- Alunos divididos em três 
equipas realizam uma estafeta 
utilizando um banco sueco e 
um colchão, em que devem 
chegar ao outro lado do 
campo sem colocar os pés no 
solo; 
- Alunos dispostos em frente 
ao professor; 
- Alunos sentados para a 
conversa final;  
 
- Estilo de ensino por 
comando. 

10’ 75’ 

Grupos  

   

 

1 

2 

3 


