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1. Introdução 

A 3ª Etapa, designada no Plano Anual de Turma como Etapa de 

Desenvolvimento e Consolidação decorre desde o dia 11 de Março até ao dia 

17 de Maio, iniciando na última semana do 2º periodo.  

Este documento visa projectar este ciclo de ensino aprendizagem tendo 

por base o balanço e avaliação daquilo que foi realizado nas etapas anteriores 

realizando o reajustamento de prioridades e objectivos de formação dos alunos 

da turma x do 8º ano da Escola Secundária Fernando Namora. 

Estando inserido num processo de formação e indução profissional, faz 

todo o sentido que este documento vá para além da análise das aprendizagens 

dos alunos. É assim, meu objetivo, apresentar as decisões metodológicas e 

estratégias de actuação que foram implementadas perspetivando a sua 

reaplicação nesta 3ª Etapa. 



2. Balanço da 2ª Etapa 

No planeamento da 2ª Etapa foram previstas algumas decisões e 

estratégias que serão neste capítulo analisadas relativamente à sua 

implementação e sucesso. Pretende-se assim fazer um balanço desta 2ª 

Etapa, para que seja possível desenvolver o plano da etapa seguinte. 

2.1. Decisões Metodológicas  

Apesar de no plano de 2ª Etapa não estarem previstas todas as 

decisões metodológicas que orientaram este ciclo de ensino aprendizagem, 

estas foram aparecendo nas autoscopias e principalmente no planeamento das 

várias Unidades de Ensino (U.E.).  

 

 Estruturação da aula 

O pensamento da estrutura de cada aula enquanto parte integrante de 

um conjunto de aulas, pertencentes a uma U.E. fez com que a transversalidade 

das aulas no mesmo espaço fosse cada vez mais evidente quer no que 

respeita aos seus objectivos quer à sua estrutura global, suprimindo o tempo 

dedicado a transições e instruções. Assim, genericamente é possível identificar 

uma estrutura de aula comum, constituída pelas seguintes fases: 

 

Estrutura 1 Estrutura 2 

 Preleção inicial 

 Aquecimento 

 Matérias + Condição Física 

– organização por 

estações 

 Alongamentos 

 Encerramento da sessão 

 Preleção inicial 

 Aquecimento 

 Condição Física 

 Matérias – organização por 

estações 

 Alongamentos 

 Encerramento da sessão 

Tabela 1 – Estrutura das aulas de E.F. 

 

 



 Objectivos 

Um dos aspetos a melhorar na próxima Etapa, será o controlo quer dos 

objectivos propostos para cada U.E./aula e para cada grupo de alunos, quer o 

posterior controlo e verificação da consecução dos mesmos – avaliação 

formativa. A quantidade de objetivos propostos para esta etapa também deverá 

ser mais controlado, pois na 2ª etapa foram definidos demasiados objetivos em 

cada uma das matérias. 

 

 Condição Física 

Considero que a abordagem bem como a periodização feitas quer no 

PAT quer no plano da 2ª etapa, foi realizada de forma correta. Todos os 

alunos, como poderemos ver à frente conseguiram melhorar signicativamente 

os seus níveis de condição física. A única capacidade física que ainda se 

mantém negativa, analisando a globalidade da turma, é a flexibilidade. No 

entanto, esta é uma capacidade física de dificil desenvolvimento, 

principalmente nestas idades, devendo ser adquirida previamente. 

Foram utilizados exercícios no início da aula, de forma massiva, ou 

exercícios integrados numa das estações, com as matérias, na parte principal 

da aula. Tentei sempre ir encontrando estratégias por forma a que os alunos 

não entrassem na rotina e realizassem o treino da condição física de forma 

eficaz, sabendo de antemão que este é um tipo de trabalho que não agrada 

muito aos alunos. 

 

 Conhecimentos 

Neste âmbito dos conhecimentos fez-se sentir alguma dificuldade da 

minha parte em estruturar e definir os conteúdos a abordar, assim os 

conhecimentos basearam-se muito sobre as regras básicas para a aula de 

Educação Física, componentes críticas dos gestos técnicos ensinados sobre 

cada uma das matérias, noção de frequência cardiaca (FC), FC máxima, FC de 

repouso, noção de uma alimentação saudável e grupos alimentares (porções e 

percentagens de cada um deles) e ainda substâncias prejudiciais à saúde 

(tabaco álcool e drogas). As últimas duas temáticas, FC e alimentação foram 

só introduzidas nas últimas duas U.E’s pertencente à 2ª Etapa. Salienta-se a 



conclusão retirada ao longo da Etapa, de que o espaço 4 – exterior – é o que 

apresenta as melhores condições acústicas para prelecção. 

A metodologia utilizada penso que será a que se adequa mais à 

leccionação destes conteúdos. A área dos conhecimentos foi abordada durante 

a prelecção inicial, com a utilização de metáforas e de exemplos e aplicações 

práticas, sempre que possível como foi o caso da definição da “Alimentação 

Saudável”. Para além disso foi utilizado o quadro branco como meio facilitador 

da transmissão de informação. Foi ainda pedido a um grupo de alunos que 

realizassem um trabalho relativo à alimentação e substâncias prejudiciais à 

saúde, num dia em que a turma foi a uma visita de estudo. A descoberta 

guiada foi o estilo de ensino preferencialmente utilizado.  

Nas últimas aulas da etapa, foi possível verificar alguma preocupação 

em recuperar alguns conteúdos já abordados no período passado como as 

regras básicas de cada modalidade. Considero essencial esta revisão e 

recuperação da matéria dada para que não caia no esquecimento. 

 

 

2.2. Estratégias  

 Planeamento  

Tendo já assegurada uma estrutura de planos de U.E. e de aula desde o 

início da etapa, as melhorias neste capítulo verificaram-se ao nível da 

organização e do conteúdo do plano de aula. Constatou-se a especificação de 

estratégias a serem implementadas nas aulas por mim, bem como qual o 

comportamento específico dos alunos e do professor em cada uma dos 

exercícios propostos. São ainda apresentadas no plano de aula as estratégias 

de organização da classe (grupos) e os alunos indicados como agentes de 

ensino para cada matéria. 

 

 Planeamento da aula 

Uma das adaptações aplicadas ao plano de aula foi a redução de frases 

“clichés” e de conteúdos muito académicos, para um plano mais simples e 

objectivo para a leccionação de cada matéria, como a introdução dos erros 

mais comuns e das variantes de facilidade/dificuldade, outra adaptação que 



tenho vindo a aplicar é a continuação dos exercícios e as suas progressões de 

aula da aula de 45 para a de 90 minutos. Este processo facilitou-me bastante 

na leccionação das aulas, tirando muitas vantagens deste método como a 

redução dos tempos de instrução e transição, levando a um aumento do tempo 

útil de aprendizagem dos alunos. 

 

 Acompanhamento das matérias 

Ao longo das U.E. surgiram estratégias de definição de prioridades de 

acompanhamento. Estas repercutiam-se posteriormente ao nível dos planos de 

aula de forma a orientar o meu deslocamento e intervenção durante a aula. 

Quando introduzia um exercício novo, sabia que teria de prestar mais atenção 

a essa estação, para poder corrigir possiveis erros na execução da tarefa. 

 

 Autonomia dos alunos 

O processo de construção de autonomia, tem-se verificado positivo na 

minha turma, não só pelas estratégias por mim adoptadas como também pelas 

características colaborativas e cooperantes dos alunos. Sendo esta turma 

constituída por 26 alunos, torna-se fundamental organizar a classe em 

estações, por todas as vantagens óbvias que este tipo de organização 

proporciona. Verifica-se actualmente uma autonomia dos alunos neste tipo de 

organização que em muito beneficia o processo ensino aprendizagem. No 

entanto, este é um processo evolutivo, e penso que os alunos ainda podem 

melhorar neste capítulo, principalmente quando lhe solicito para constituírem 

equipas nos Jogos Desportivos Coletivos. 

No aquecimento e na parte final da aula, quando os alunos realizam 

normalmente os alongamentos, um aluno fica ecarregue de liderar o processo. 

 

 Formação de grupos 

Conforme foi definido no plano de 2ª Etapa, foram formados para cada 

U.E. grupos heterogéneos, tendo como critério a matéria mais prioritária da 

U.E. e do espaço em questão. Isto aconteceu porque alguns espaços estão um 

pouco condicionados, a nível de material, para o desenvolvimento das 

matérias, logo, o critério foi verificar que matérias seriam lecionadas nessa U.E. 



e consequente espaço, para de seguida, verificar que matéria aparecia como 

mais prioritária no PAT. 

 

 Controlo da disciplina 

Neste aspeto tive de ter algum controlo sob comportamentos de 

indisciplina, logo no início da aula, bem como durante a mesma. Apesar de não 

serem alunos que faltem ao respeito ao professor, tinham uma grande 

dificuldade em respeitar as regras definidas no início do ano para as aulas de 

Educação Física. Esta é uma turma bastante distraída, e pude verificar isso na 

tanto na preleção inicial, onde os alunos falavam constantemente uns com os 

outros, enquanto eu falava, bem como no decorrer da aula, com 

comportamentos fora da tarefa. Quanto à pontualidade, nem todos os alunos 

chegam a horas, tendo eu chamado à atenção por várias vezes os alunos 

deste aspeto. No futuro, como foi definido com a Diretora de Turma do 8º 4, os 

alunos que chegarem atrasados, terão falta. Apesar de todos estes pontos 

negativos, penso que os alunos têm tido uma certa evolução ao longo da 2ª 

Etapa, e que hoje em dia, já se encontram bem mais colaborantes com o 

professor, do que no início da mesma. 

 

 Controlo da pontualidade 

No final do primeiro período deparei-me com uma situação sobre a qual, 

percebi, que tinha que intervir rapidamente. A constante falta de pontualidade 

dos alunos tinha da minha parte uma reacção muito permissiva, esperando 

pela chegada de todos para iniciar a prelecção inicial. No entanto, esta 

estratégia surtiu o efeito contrário ao pretendido e os alunos chegavam cada 

vez mais tarde. Outra situação que faz com que os alunos cheguem mais tarde 

é na aula de 45 minutos, em que a professora da aula anterior (Ciências 

Naturais) só deixa sair os alunos quando toca para a saída e muitas vezes 

estes ficam para além da hora, assim as estratégias por mim adoptadas foi 

uma conversa com toda a turma para alertar que iria estar mais atento à falta 

de pontualidade e que, como ficou definido com a Diretora de Turma, quem 

chegasse atrasado à aula teria falta nessa aula. 



2.3 Áreas de extensão  

2.3.1. Actividades físicas 

Neste subcapítulo será feito um balanço quantitativo e qualitativo das 

aprendizagens dos alunos até ao momento. Para além disso será ainda 

sistematizada a forma de abordagem a cada uma das matérias. 

Serão apresentadas tabelas com o nível de cada aluno em cada 

matéria. Assim, serão identificados os níveis diagnosticados na avaliação inicial 

(“ ”), os níveis prognosticados para o final da 2ª Etapa (“P”) e as informações 

mais recentes dos alunos em cada matéria (“ ”). Nos alunos que apresentam 

apenas uma indicação de nível, esta corresponde ao nível actual. À direita de 

cada tabela, serão identificados não só o número de alunos que se encontra 

actualmente em cada parte de nível (NI, PI, I, PE, E, PA ou A), como também o 

número de alunos por nível (I, E ou A). 

A observação e registo das aprendizagens dos alunos não decorreram 

de forma homogénea em todas as matérias. Esta recolha foi efectivada no final 

dos dois períodos para compromissos de avaliação sumativa. Antecipa-se 

desde já, também, a possibilidade de as informações mais recentes dos alunos 

serem de níveis mais baixos que os da avaliação inicial. Este facto deve-se à 

reavaliação das competências dos alunos, em consequência de uma melhor 

observação.  

Outro objectivo que talvez não tenha sido tão bem conseguido foi o 

prognosticar do nível dos alunos para o fim da 2ª Etapa. Essa capacidade está 

neste momento mais “afinada” quer pela minha experiência de ensino quer pelo 

melhor conhecimento dos alunos e dos seus ritmos de aprendizagem. 

 

2.3.1.1. Jogos Desportivos Colectivos 

 

Em relação aos JDC, houve uma aposta clara nas duas matérias mais 

prioritárias – Voleibol e Basquetebol. Apesar de também ter sido leccionado o 

Futebol e o Andebol, estes apareceram em menos aulas do que os restantes. 

 

 



o Basquetebol 

 

o Voleibol 

Tabela 2 -  Nível dos alunos (Basquetebol) 
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Tabela 3 - Nível dos alunos (Voleibol) 



 

o Futebol 

 

 

 

 

o  Andebol 

 

Tabela 4 - Nível dos alunos (Futebol) 
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Tabela 5 - Nível dos alunos (Andebol) 
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Para o Voleibol foram trabalhados o passe, manchete e serviço por 

baixo, essencialmente através de exrcícios critério, e de jogos competitivos 

incluíndo situações de 1x1. Só no final da 2ª Etapa é que foi introduzido o jogo 

2x2, por forma a começar a trabalhar os aspetos de colaborações entre os 

jogadores da mesma equipa. Apesar de eu ter notado uma certa evolução nos 

gestos técnicos referidos acima, em situação de jogo o mesmo não acontece 

com o mesmo grau de intensidade, pois o que normalmente acontece é que os 

alunos não conseguem percecionar, antecipar a queda da bola, e muitas vezes 

ficam parados, não se movimentando para a mesma. Também observei que as 

raparigas têm maiores dificuldades que os rapazes no geral, apesar de a turma 

ser bastante homogénea no seu nível global. 

Quanto ao Futebol, Andebol e Basquetebol, foi realizado um trabalho 

semelhante, ou seja, sendo JDC de invasão, tentámos em grupo (núcleo de 

estágio), encontrar pontos comuns entre estes três desportos, por forma a 

aplicar a mesma tipologia de exercícios, com as devidas adaptações às 

modalidades em questão. Assim, foram aplicados exercícios critério para o 

treino dos gestos técnicos de cada uma das modalidades, à exceção do 

Andebol, onde foram só utilizadas formas jogadas, isto aconteceu por não ser 

uma matéria prioritaria. No caso do Basquetebol, Futebol e Andebol também, 

foram utilizados ainda exercícios com apoios (formas jogadas), que por um 

lado colocavam menos jogadores no centro de jogo, e por outro os apoios 

ficavam sem qualquer pressão para receber e passar a bola. Esta também foi 

uma forma de desenvolvimento dos gestos técnicos. Isto permitiu um maior 

contacto com a bola, por espaço de tempo de cada um dos alunos e uma 

diminuição do efeito “núvem”, ou seja, os alunos começaram a compreender 

que tem de se utilizar a largura e a profundidade do campo para jogar. 

Notou-se assim uma evolução dos alunos em todas as 3 matérias, 

Futebol, Andebol e Basquetebol, se bem que mais neste último devido a ter 

também sido uma matéria prioritária e a ter aparecido mais vezes durante a 

aula. 

 

 

 



2.3.1.2. Patinagem 

 

 

 O trabalho desenvolvido na Patinagem nem sempre foi constante,  

devido a condições climatéricas que me obrigavam a ocupar metade do espaço 

1, e ainda porque esta não era uma das matérias prioritárias. Como se pode 

verificar pelo quadro, não houve melhorias significativas, à exceção de seis 

alunos que estavam identificados como NI no final do 1º periodo. Esta turma, 

tem alguns elementos resistentes à prática da patinagem, sendo que as aulas 

no exterior normalmente são as aulas onde ficam mais alunos na bancada à 

assistir. No futuro, a minha preocupação passará por conseguir chamar esses 

alunos para realizar a aula e tentar evoluir um pouco mais os alunos de menor 

nível (PI e I). 

 

2.3.1.3. Ginástica 

 

De um modo geral, sinto que a turma é bastante heterogénea no que diz 

respeito aos níveis apresentados na ginástica acrobática, de solo e aparelhos 

(mini trampolim e plinto). De seguida realizarei uma análise mais profunda, em 
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Tabela 6 - Níveís dos alunos (Patinagem) 



cada uma das ginásticas, acerca do trabalho desenvolvido, evolução e casos 

particulares. 

 

o Solo 

 

A ginástica de solo foi uma das prioridades desta etapa, e do espaço em 

que era primoridalmente desenvolvida (espaço 2). Foi portanto a matéria, das 3 

ginásticas, onde os alunos obtiveram maior evolução ao longo da etapa, como 

podemos verificar pelo quadro acima.  

Apesar de ter dois alunos, como o caso da aluna x e o aluno x que nesta 

altura do ano, ainda não consegui retirar nenhuma avaliação na ginástica de 

solo, pois não realizam a aula, a globalidade da turma adere, e costuma 

realizar a aula neste espaço. O trabalho que foi realizado no início da etapa 

baseou-se muito mais em progressões pedagógicas para elementos de base 

da ginástica, como o rolamento à frente, rolamento atrás e pino, para a meio da 

2ª Etapa começar a trabalhar algumas sequências gímnicas. Parece que este 

trabalho teve algum efeito, apesar de que, agora na 3ª Etapa quero 

experimentar uma estratégia diferente da que foi utilizada (estações para 

massivo). 
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Tabela 7 - Nível dos Alunos (Gin. Solo) 



 

o Acrobática 

 

 

A ginástica acrobática não foi alvo de uma avaliação inicial, nem no final 

do 1º periodo para avaliação sumativa, apesar de terem sido lecionados alguns 

elementos técnicos na aula, referentes ao nível introdutório, contemplado no 

Plano Curricular de Educação Física. Só agora no 2º periodo esta matéria foi 

avaliada, pelo que os dados apresentados, representam o nível atual dos 

alunos. Os alunos marcados como NI não tiveram oportunidade de serem 

avaliados a esta matéria, pelo que o seu prognóstico para o fim da 3ª etapa 

será de PI, começando a trabalhar num grupo de nível inferior aos restantes 

colegas.
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Tabela 8 - Nível dos Alunos (Gin. Acrobática) 



 

o Aparelhos – Plinto e Minitrampolim 

 

 

No início do ano para determinar os níveis dos alunos quanto à ginástica 

de aparelhos, foi realizada uma média dos dois aparelhos utilizados (mini 

trampolim e plinto), o que não sei se terá sido a melhor opção, no entanto nesta 

altura do ano e para a definição da 3ª Etapa vou manter o mesmo critério. 

Nesta ginástica não existiu tanta evolução por parte dos alunos, pois não 

apostei muito nesta matéria, ou no elementos técnicos desta matéria, sendo 

que pedia aos alunos gestos simples como o salto de coelho ou entre mãos no 

plinto, e salto em extensão, engrupado ou meia pirueta no mini. Isto aconteceu 

porque esta não era uma matéria prioritária, logo a minha estratégia foi que os 

alunos trabalhassem e afinassem os elementos técnicos mais simples e que 

constituem o nível introdutório de cada um dos aparelhos mencionados. 
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Tabela 9 - Nível dos Alunos (Plinto e Mini) 



 

2.3.1.4. Atletismo 

 

o Corrida de Barreiras  

 

Houve menos alunos a evoluir nesta matéria do que no salto em altura. 

Isto pode-se explicar porque o trabalho realizado para a corrida de barreiras 

envolveu mais os elementos técnicos do nível introdutório, dos que dos níveis 

elementar e avançado. E como se pode verificar na tabela, quem melhorou 

foram principalmente os alunos que tinham obtido uma classificassão de NI na 

avaliação de 1º periodo. Agora na 3ª Etapa, o objetivo será diferenciar um 

pouco mais o ensino e conseguir que os alunos evoluam dentro dos seus 

níveis, portante serão aplicados exercícios tendo em conta o que cada grupo 

de nível sabe e o que pode vir a aprender ainda até ao final do ano. 
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Tabela 10 - Nível dos Alunos (Corrida de Barreiras) 



 

o Salto em Altura  

 

Esta matéria foi desenvolvida sempre no espaço 2 do pavilhão, estando 

presente na maior parte, senão em todas as aulas da 2ª Etapa que 

aconteceram nesse espaço. O trabalho desenvolvido nesta matéria foi um 

pouco segmentado, começando por trabalhar a corrida preparatória em curva e 

aceleração; depois a chamada ativa através de uma boa impulsão; a 

transposição realizada ou em tesoura ou mais tarde de costas com elevação do 

braço; os últimos três passos da corrida e a queda de costas. No geral os 

alunos melhoraram e conseguiram evoluir, os que não evoluíram conseguiram 

consolidar e afinal os gestos técnicos que lhes permitia assegurarem o nível 

obtido no final do 2º periodo. Apesar disto, existem ainda alunos que não 

conseguem realizar a corrida em aceleração, o que vai influenciar no final a 

chamada e consequentemente a transposição da fasquia. Para esse alunos 

vou tentar realizar um trabalho de impulsão que aliás, já foi iniciado no final da 

2ª Etapa, de modo a melhorar a chamada perto da fasquia. 
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Tabela 11 - Nível dos Alunos (Salto em Altura) 



 

2.3.1.5. Dança 

 

 

Relativamente à Dança, foram abordadas a Rumba Quadrada a solo. 

Era para também ter sido realizada a pares e para nesta 3ª Etapa realizar o 

chá chá chá a solo. No entanto isto não foi possivel, pois houve a necessidade 

de concluir as avaliações de ginástica, e como a dança não se constituía como 

matéria prioritária, acabou por ser sacrificada. Por esta razão, podemos 

constatar na tabela que não existem grandes diferenças das notas alcançadas 

pelos alunos na avaliação inicial e no final da 2ª Etapa. 
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Tabela 12 - Nível dos Alunos (Dança) 



 

2.3.1.6. Desportos de raqueta 

 

o Badminton 

 

Como podemos verificar pelos dados registados na tabela, quase um 

terço da turma assinalou melhorias no Badminton, em vários níveis. Para tal 

foram utilizadas variadas estratégias de ensino, como os exercícios critério em 

cooperação, utilizando o serviço e a resposta consoante o tipo de serviço 

realizado pelo colega. Outra estratégia foi os jogos 1x1, por grupos de nível, 

para que não existisse grandes diferenças de resultado entre os alunos, 

alternado com o jogo do sobe e desce, ou seja, são formados 3 campos, 

havendo competição 1x1 durante um certo tempo, ao fim desse tempo param-

se os jogos e quem ganha sobe um campo e quem perde desce um campo, 

sendo que os campos têm valores abstratos (campo 1, vale ouro; campo 2, 

vale prata; e campo 3, vale bronze). Isto para também existir uma certa 

competitividade nos jogos que se iam realizando. 

A minha grande preocupação nesta 3ª Etapa, será então conseguir que 

os alunos, em grupos de nível homogéneos consigam evoluir e atingir o que foi 

prognosticado no início do ano. 
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Tabela 13 - Nível dos Alunos (Badminton) 



 

2.3.1.7. Matérias alternativas 

 

o Escalada 

 

Estava previsto lecionar a escalada como matéria alternativa na 

penúltima semana do periodo, mas tal não foi possivel devido a ter de recolher 

algumas avaliações dos alunos, nomeadamente no salto em altura, voleibol e 

badminton. No entanto, conto em lecionar um ou até duas aulas de escalada 

até ao final do ano letivo, pois já me pude aperceber que a escalada tem 

bastante aceitação, pela grande maioria da turma. 



 

2.3.2. Aptidão Física 

À semelhança do que foi representado nas actividades físicas e 

desportivas, de seguida apresento um quadro-resumo dos resultados dos 

testes feitos aquando da avaliação inicial (“AI”) e o resultado dos testes feitos 

para a avaliação final do 2º período (“AS”). Recorde-se que a avaliação desta 

área de extensão está associada ao final dos períodos lectivos pela 

necessidade de recolher dados para a avaliação sumativa.  

Na tabela, com preenchimento verde destacam-se os alunos que 

alcançaram média positiva (satisfaz) e a vermelho os que não atingiram a 

classificação mínima (não satisfaz).  

 Resistência F. Média F. Superior Coordenação Flexibilidade Velocidade Média 
da C.F 

Nomes A.I. A.S. A.I. A.S. A.I. A.S. A.I. A.S. A.I. A.S. A.I. A.S. 

 

65 70 95 95 25 35 80 85 52.5 52.5 45 45 63.8 

 

75 85 100 100 20 60 40 70 52.5 62.5 90 90 77.9 

 

30 40 85 85 35 50 10 10 32.5 47.5 15 70 50.4 

 

65 85 60 60 10 10 80 80 17.5 17.5 45 45 49.6 

 

60 70 85 100 80 80 55 80 62.5 67.5 55 55 75.4 

 

0 70 85 85 35 60 70 100 0 52.5 55 55 70.4 

 

80 95 100 100 55 100 40 95 20 20 65 100 85.0 

 

30 60 100 100 5 15 15 15 37.5 67.5 65 65 53.8 

 

65 80 100 100 90 100 45 70 87.5 87.5 55 60 82.9 

 

5 5 45 55 12 15 0 45 32.5 32.5 0 20 28.8 

 

40 55 100 100 35 75 55 80 100 100 35 35 74.2 

 

45 60 90 100 100 100 90 90 67.5 67.5 65 65 80.4 

 

40 40 75 90 40 40 30 30 42.5 50 35 35 47.5 

 

65 70 90 100 15 50 55 95 40 40 50 50 67.5 

 

70 75 70 100 40 75 45 55 62.5 62.5 35 35 67.1 

 

0 40 70 100 30 30 55 55 0 25 0 5 42.5 

 

20 80 100 100 40 60 50 50 12.5 25 35 60 62.5 

 

90 95 100 100 95 100 65 85 50 60 70 70 85.0 

 

90 90 100 100 80 80 15 70 42.5 42.5 50 80 77.1 

 

40 40 0 95 0 85 0 35 22.5 22.5 0 40 52.9 

 

50 70 85 100 45 55 35 80 40 40 30 65 68.3 

 

0 25 50 100 30 30 25 30 0 47.5 25 25 42.9 

 

55 55 50 100 15 45 25 25 7.5 7.5 85 85 52.9 

 

65 65 75 100 15 50 20 30 22.5 22.5 80 85 58.8 

 

25 50 100 100 35 65 45 80 60 75 45 55 70.8 

 

- 90 - - - - - - - 67.5 - 70 37.9 

Média A.I. 53.18 83.75 40.92 45.43 43.86 51.36 48.68 

Média atual 63.85 94.60 58.60 61.60 48.56 56.35 62.55 

Tabela 14 Resultados da aptidão física - comparação da Av. Inicial com Av. Sumativa (2º 
Periodo) 



Quanto à tabela acima, referente aos resultados da condição física, 

obtidos na avaliação inicial e agora no final da 2ª Etapa, coincidindo com o final 

do 2º periodo também, houve uma melhoria significativa da globalidade dos 

alunos, em quaso todas as capacidades físicas. A força superior e a 

coordenação passaram mesmo de valores negativos para positivos neste 

momento. A única capacidade física que continua com uma média global na 

turma, negativa, é a flexibilidade, que nestas idades é de muito dificil 

desenvolvimento. Neste momento, existem 5 alunos com uma média, entre 

todas as capacidades físicas, negativa, sendo que num dos casos ainda não 

consegui retirar os valores em todos os testes, mas penso que facilmente 

chegará à positiva nesta área de extensão. 



 

2.3.2. Conhecimentos 

 

Nesta área foram efectuadas algumas alterações relativamente ao 

previsto para a 2ª etapa. Nesse sentido foi abordado o grande tema das regras 

e conhecimento de algumas modalidades. Tendo sida adiada a leccionação da 

Alimentação para o inicio do 2º Período.  

Existiu um momento de avaliação sumativa sob a forma de teste escrito 

no final do 1º período. Os resultados do referido teste são apresentados na 

tabela seguinte: 

 

 

Nome Teste 1 Teste 2 Média 

 
75 74 74.5 

 
76 69.5 72.8 

 
78 83.5 80.8 

 
70 52 61.0 

 
73 55 64.0 

 
78 73.5 75.8 

 
75 52 63.5 

 
47 72 59.5 

 
80 91 85.5 

 
81 73 77.0 

 
94 96.5 95.3 

 
75 79.5 77.3 

 
80 79.5 79.8 

 
74 71 72.5 

 
81 97.5 89.3 

 
55.5 36.5 46.0 

 
70 70.5 70.3 

 
85 66.5 75.8 

 
85 87.5 86.3 

 
86 30.5 58.3 

 
94 86.5 90.3 

 
69 51 60.0 

 
97 92 94.5 

 
77 93 85.0 

 
91 87 89.0 

 
55 45.5 50.3 

Média 76.98 71.77 74.4 

Tabela 15 Resultados do teste escrito 1º Período e 2º Periodo 

 



Como podemos verificar, a média global obtida pelos alunos do 1º para 

o 2º teste decresceu, facto que também se pode sustentar pois no teste 

aplicado no 1º periodo foram incluídas perguntas acerca das matérias 

trabalhadas durante as aulas, enquanto que no segundo teste, as matérias só 

tiveram uma ponderação de 40% e a temática da atividade física e saúde em 

conjunto com a alimentação e atividade física valia 60%. Assim, o grau de 

dificuldade do primeiro para o segundo teste aumentou, e isso refletiou-se nas 

notas. Outro ponto que é importante salientar é que, estes são alunos que 

dispersam muito nos momentos de instrução inicial e mesmo durante a aula, 

entrando por várias vezes em comportamentos de desvio quando o professor 

está a falar. Assim, e mesmo com fichas de apoio, realizadas por quatro 

colegas da turma que não tinham ido à visita de estudo, marcada para 14 de 

Fevereiro, e ainda com duas aulas de revisão, lecionadas uma por mim e outra 

pelo meu colega de estágio x, os alunos pioraram as notas no teste dos 

conhecimentos, o que me leva a crer que tem a ver com motivações intrínsecas 

aos alunos, pois houve casos de alunos que mantiveram as notas e outros que 

chegaram mesmo a subir a nota do primeiro para o segundo teste. 



 

2.4. Avaliação 

2.4.1. Avaliação Formativa 

Apesar de terem sido criadas algumas fichas de registo por forma a 

sistematizar as competências que os alunos vão adquirindo ao longo do 

processo de formação, esta ainda não foi partilhada com os alunos. Assim, 

poderá concluir-se que a avaliação formativa, por enquanto, apenas serviu os 

propósitos do professor.   

Não foram ainda definidas estratégias de operacionalização da avaliação 

formativa. O presente plano deverá incluir no capítulo da estruturação da 3ª 

etapa os momentos e formas a aplicar até ao fim do 3º período. 

2.4.2. Avaliação Sumativa 

Por forma a responder à necessidade de atribuir uma classificação 

respeitante ao final do 1º período, foi necessário retirar alguns dados sobre a 

evolução dos alunos relativamente à avaliação inicial, no entanto, estes não 

foram significativos tendo sido necessário recorrer aos valores obtidos na 

avaliação inicial. Já para a avaliação sumativa do 2º periodo foram realizadas 

as avaliações de todas as matérias. No caso da condição física foram 

aplicados os testes fitnessgram, tanto para a avaliação sumativa do 1º como do 

2º periodo. Assim também aconteceu com a avaliação dos conhecimentos, 

avaliado no final do 1º e do 2º periodo. 

  

 



 

3. Estruturação da 3ª Etapa 

Esta 3ª Etapa engloba as aulas existentes entre 11 de Março e 19 de 

Maio de 2013 e irá ser dividida em 4 Unidades de Ensino, da 10ª à 13ª Unidade 

de Ensino, perfazendo no total 21 aulas. As Unidades de Ensino balizam-se 

pelas seguintes datas:  

 10ªUE – Nas semanas de 11 a 15 de Março e 22 a 26 de Abril, 

englobando 4 aulas (espaço 4);  

11ªUE – Nas semanas de 2 a 5 de Abril e 29 de Abril a 3 de Maio, 

englobando 5 aulas (espaço 1); 

 12ªUE – Nas semanas de 8 a 12 de Abril e 6 a 10 de Maio, 

englobando 6 aulas (espaço 3); 

 13ªUE – Nas semanas de 15 a 19 de Abril e 13 a 17 de Maio, 

englobando 6 aulas (espaço 2). 

3.1. Objectivos gerais 

 

A 3ª Etapa tem como objectivos gerais: 

 Continuação do desenvolvimento das capacidades físicas dos alunos 

e sua aplicação prática nas situações de aprendizagem; 

 Desenvolvimento das habilidades motoras adquiridas na etapa 

anterior e correcção de eventuais erros; 

 Revisão dos conteúdos abordados na etapa anterior; 

 

3.2 Decisões Metodológicas 

 

Esta 3ª Etapa seguirá as orientações estruturais e metodológicas já 

definidas pelo PAT. Todavia, de acordo com as conclusões retiradas do 

balanço da 2ª Etapa algumas dessas serão reajustadas. 

 

 Selecção das matérias a abordar na área das actividades físicas 



A escolha das matérias para cada Unidade de Ensino seguiu no global, 

o planeamento feito após a avaliação inicial, não tendo sido afectado pela 

redefinição de prioridades. Nesta periodização salienta-se a importância das 

condicionantes tempo e espaço impostas pelo sistema de rotações da escola. 

 

 

 Patinagem 

A Patinagem será uma das matérias prioritárias na próxima Unidade de 

Ensino no espaço 4, devido ao número reduzido de aulas que foram realizadas 

no exterior nesta etapa, comparativamente às outras Unidades de Ensino e às 

dificuldades apresentadas pelos alunos. 

 

 Formação de grupos 

A formação de grupos pretenderá alcançar uma maior diferenciação e 

individualização do ensino. Como tal, esta visará seguir a formação de grupos 

homogéneos e, em consequência, heterogéneos entre si. Sempre que 

possível, estes grupos irão trabalhar em conjunto para objectivos diferenciados, 

de acordo com o seu nível de aprendizagem. 

 

 Planeamento alternativo 

Uma das estratégias que se revelou fundamental durante o início do 2º 

período foi a de formular planos de aula alternativos que se enquadrassem com 

os objectivos do plano de unidade em vigor. Esta estratégia deverá ser 

mantida, nomeadamente quando me encontrar nos espaços 4 e 1. Esta 

capacidade de flexibilização da organização da aula tem-se revelado fulcral 

numa turma com 26 alunos que fica condicionada a 1/3 do pavilhão. 

 

 Condicionantes: espaço e materiais 

Nesta etapa, terei como objectivo articular objectivos entre U.E.. Para 

isso, terei que considerar as possibilidades que cada espaço me oferece. Por 

exemplo, a ginástica acrobática e de solo poderá ser incluída nas Unidades de 

ensino que se realizam no espaço 3 e 2 numa perspectiva de continuidade. Tal 

como nos jogos desportivos colectivos, poderá acontecer nos espaços 4 e 1. 

 



 Estilos de ensino 

Identificar e explicitar no Plano de Aula a utilização dos estilos de ensino 

que poderão ser operacionalizados na sessão (poderão também ser utilizados 

outros): 

o Comando – utilizarei este estilo nas matérias cujas competências 

são iguais para todos os alunos da turma (Dança), bem como no 

aquecimento e nos alongamentos. Algumas vezes irei também 

utilizar este estilo de ensino na condição física com o objectivo de 

dar seguimento ao que tenho vindo a fazer. 

o Tarefa – estilo de ensino maioritariamente utilizado, uma vez que 

o aluno realiza a tarefa na sua vez e recebe FB’s relativamente às 

suas aprendizagens. Será utilizado em várias matérias, com o 

objectivo de facilitar a execução dos exercícios propostos, 

podendo ser usadas fichas que descrevem as competências a 

atingir (salto em altura, Minitrampolim, Barreiras, Plinto, Ginástica 

de solo, Ginástica Acrobática, entre outras). 

o Recíproco – tentarei utilizá-lo, com o objectivo de promover a 

cooperação entre os alunos, que se observam e se corrigem 

alternadamente, com a ajuda dos meus FB’s e de uma ficha-

critério. Com este estilo de ensino, os alunos ficam habilitados 

para observar, analisar e informar sobre o processo ensino-

aprendizagem, sendo-lhes atribuída a responsabilidade de 

ajudarem o colega. Poderá ser utilizado em matérias em que se 

encontrem aluno num nível mais elevado (Badminton, Dança, 

Patinagem, entre outros). 

o Auto-Avaliação – este estilo pretende consciencializar o aluno 

das suas capacidades e dificuldades, através da utilização de 

fichas que ele preenche referentes à sua execução. Este estilo 

promove o auto-controlo na actividade e a aceitação das 

dificuldades pessoais. Poderá ser utilizado em várias matérias 

como Ginástica de Solo, Barreiras, entre outras. 

 

 Diferenciação “não-planeada” 

Atendendo às características de alguns alunos da minha turma, quanto 

ao seu nível de desempenho, poderá acontecer que no espaço de uma ou 



duas aulas, os alunos alcancem os objectivos definidos para a Unidade de 

Ensino. Deverá existir da minha parte um conhecimento prévio dos objectivos 

que estes poderão perseguir, não me limitando apenas ao “estudo” dos 

objectivos estabelecidos para a aula ou UE. 

 

 Condição Física 

O treino da condição física será planeado tendo em conta a interrupção 

lectiva entre o 2º e o 3º Período. Esta decisão ajusta-se ao plano da 3ª etapa 

também por este ter o seu início coincidente com o fim do 2º período.  

 

 Intervenção na condição física 

A minha intervenção no treino e principalmente nos testes de condição 

física deverá ser no sentido de motivar e incentivar os alunos, principalmente 

os que estão actualmente com classificações negativas, para isso tenho 

adoptado novas estratégias como o ensino massivo, circuitos técnico-físicos, 

com gestos técnicos de uma matéria, por forma a não criar uma rotina. Este 

método tem surtido efeito nos alunos principalmente na motivação e empenho 

nos exercícios, outra das vantagens é o controlo que o professor tem sobre a 

turma toda. 

 
 Conhecimentos 

Nesta área continuarei a desenvolver os temas acerca da Atividade 

Física e Saúde, e ainda da Alimentação e Substâncias Prejudiciais à Saúde, 

numa perspetiva de evolução de conhecimentos. As Regras Básicas de cada 

modalidade, bem como as Regras e Normas das aulas, continuaram a ser 

relembradas, sempre que necessário, durante as aulas no caso do segundo 

tema, ou através de trabalhos de grupo, no caso da primeira temática. 

 

3.3. Redefinição de prioridades 

Feito o balanço da 2ª etapa, é necessário rever prioridades e objectivos 

para as diferentes áreas de extensão, tal como foi feito, após a avaliação 

inicial, para a definição de matérias no plano anual de turma. Desta forma, para 



as matérias apresento a seguinte tabela por ordem decrescente de prioridades, 

bem como a redefinição do prognóstico para esta etapa: 

 

 

Priori 
dades 

Matérias 
PNEF 

Nível  Pontuação 
Diagnóstico Diferenças 

1 Futebol 
Parte de 

Avançado 
2,5 0,96 1,54 

2 Voleibol Elementar 2 0,71 1,29 

3 Patinagem Elementar 2 0,87 1,13 

4 

Atletismo 
(corrida de 
barreiras e 
salto em 
altura)* 

Elementar 2 0,88 1,12 

5 

Ginásticas 
(solo, 

acrobática e 
aparelhos)* 

Elementar 2 1,00 1,00 

6 Badminton Elementar 2 1,06 0,94 

7 Basquetebol Elementar 2 1,06 0,94 

8 Dança 
Parte de 

Elementar 
1,5 0,79 0,71 

9 Andebol 
Parte de 

Elementar 
1,5 1,00 0,50 

 

Tabela 16 Definição de prioridades - Actividades físicas 

 

* Foi feita uma média tanto no atletismo, como nas ginásticas, por forma a 

aparecer uma média global para o cálculo das prioridades. 

 

O quadro anterior organiza as matérias em termos de prioridade, mais 

especificamente, as mais prioritárias encontram-se em cima e as menos 

prioritárias encontram-se em baixo. Apresenta-se também o factor que dispõe 

as matérias por ordem de prioridades, nomeadamente, a diferença existente 

entre os Nível previstos no PNEF e aqueles que foram identificados durante a 

2ª etapa. 

 Para esta 3ª Etapa segui um critério diferente do utilizado no PAT, para 

a definição das prioridades. No PAT tinha utilizado o critério do número de 

alunos que se encontram no nível introdutório mais o coeficiente das 

diferenças, e mesmo que uma matéria tivesse um coeficiente menor em 



relação a outro, como aconteceu no basquetebol em relação ao futebol, e o 

número de alunos no nível introdutório fosse maior, essa matéria passaria à 

frente da outra na tabela de prioridades. Agora vou seguir só o coeficiente de 

diferenças, isto porque penso já ter sido dada bastante prioridades a certas 

matérias ao longo do ano, e agora também penso que deva apostar nas 

matérias mais fracas, no global da turma. 

 

Matérias 
Grupos de 

Nível 

Objectivos 

Intermédios 

Objectivos 

Terminais 

3ª Etapa 4ª Etapa 

Voleibol 
NI-PI PI I 

I PE E 

Futebol 

NI-PI PI I 

I PE E 

PE-E-PA E PA 

Andebol 

NI-PI PI I 

I PE E 

PE-E E E 

Basquetebol 
NI-PI PI I 

I-PE PE E 

Barreiras 

NI-PI PI I 

I PE PE 

PE-E E E 

Salto em Altura 
NI-PI PI I 

I-PE PE E 

Badminton 

NI-PI PI I 

I PE PE 

PE-E E E 

Patinagem 

NI PI I 

I-PE PE PE 

E-A E E 

Dança NI-PI PI I 



I-PE-E PE PE 

Ginástica de Solo 

NI-PI PI I 

I-PE PE E 

E-PA E PA 

Ginástica de Aparelhos 

(Plinto e Mini-Tramp.) 

NI-PI I PI 

I PE PE 

PE-E E E 

Tabela 17 - Redefinição de Prognósticos para a 3ª Etapa 

 

*Grupos de nível com prognóstico inferior ao nível mais elevado do grupo quererá dizer que os 

alunos com maior nível iram auxiliar os colegas na sua evolução 

*Quando o mesmo nível é repetido em diferentes grupos quererá dizer que alunos com o mesmo 

nível demonstram ritmos de aprendizagem diferentes na respectiva matéria. 

*Quando o prognóstico do nível de um grupo se demonstra o mesmo quererá dizer que ou a 

matéria tem pouca prioridade e a sua leccionação não será suficiente para existir evolução ou as 

características dos alunos do nível não permitem prognosticar grande evolução. 



 

As capacidades físicas também foram priorizadas tendo em conta os 

resultados obtidos na avaliação sumativa do 2º período. Para o efeito, serão 

tidas em conta as médias de cada capacidade. 

 

Prioridades Capacidade Física Média Turma 

1 Flexibilidade 48,56% 

2 Velocidade 56,35% 

3 Força Superior 58,60% 

4 Coordenação 61,60% 

5 Resistência 63,85% 

6 Força Média 94,60% 

Tabela 18 Definição de Prioridades - Aptidão Física (Percentagem) 

 

O quadro anterior segue a mesma lógica utilizada para as matérias da 

área das actividades físicas. Apesar de a flexibilidade se apresentar como a 

aptidão física prioritária, não vou considerar, pois é de dificil desenvolvimento 

nestas idades. Contudo a flexibilidade estará presente em todas as aulas no 

final das mesmas. Desta forma, a aptidão física mais prioritária será a 

velocidade e a menos prioritária seráa força média.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Calendarização 

 

Com base nas decisões metodológicas, nas estratégias de actuação e 

na (re)definição de prioridades é possível sintetizar temporalmente a 3ª etapa – 

desenvolvimento e consolidação. 

 

3 ª Etapa 

UE 10ª UE 11ª UE 12ª UE 13ªUE 

Duração 

11 a 15 de Março e 

22 a 26 de Abril 

2 a 5 de Abril e 29 

a 3 de Maio 

8 a 12 de Abril e 6 

a 10 de Maio 

15 a 19 de Abril e 

13 a 17 de Maio 

Nº Aulas 4 5 6 6 

Espaço 4 1 3 2 

Matérias 

Andebol; Futebol; 

Patinagem; 

Atletismo - Corrida 

de barreiras e 

estafetas. 

Voleibol; 

Basquetebol; 

Badminton. 

Ginástica Solo; 

Gin. Aparelhos 

(minitrampolim, 

plinto); Gin. 

Acrobática; Dança. 

Voleibol; 

Basquetebol; 

Salto em Altura; 

Aptidão Física 

Resistência; 

Velocidade; 

Coordenação; 

Força Superior; 

Flexibilidade. 

Velocidade; 

Flexibilidade; 

Coordenação; 

Força Superior. 

Flexibilidade; 

Coordenação; 

Força Superior; 

Força Média. 

Flexibilidade; 

Coordenação; 

Força Superior; 

Velocidade. 

Conhecimentos 
Frequência 

cardíaca 

Frequência 

cardíaca 

Alimentação e 

saúde 

Alimentação e 

saúde 

Tabela 19 Calendarização da 3ª Etapa 

 

 

 



4. Objectivos a atingir 

4.1. Actividades Físicas 

De um modo global, senti que os prognósticos feitos no início da 2ª 

Etapa não foram ajustados. Numa turma com um bom nível de desempenho 

geral, os ritmos de aprendizagem variam muito, existindo alunos com 

dificuldades de base ao nível da coordenação que dificilmente serão resolvidas 

no contexto das aulas de Educação Física embora o seu contributo seja 

fundamental. Assim, prevê-se que todos os alunos consigam transitar pelo 

menos parte do nível em que se encontram em cada matéria, não pondo de 

parte a hipótese de transitarem de nível durante a 3ª etapa.  

4.1.1. Jogos Desportivos Colectivos  

4.1.1.1. Futebol 

 Introdução  Elementar 

O
b

je
c

ti
v
o

s
 

e
s

p
e
c
íf

ic
o

s
 

O aluno em situação de cooperação ou de 

jogo reduzido realiza as seguintes ações: 

 Condução de bola; 

 Receção; 

 Passe; 

 Acertar na baliza com remate 

O aluno em situação de cooperação ou 

de jogo reduzido realiza as seguintes 

ações: 

 Passe; 

 Desmarcação com ou sem 

overlap; 

 Contenção defensiva; 

 Remate. 

Tabela 20 Objectivos por grupos de nível – Futebol 

 

4.1.1.2. Basquetebol 

 Introdutório Elementar 

O
b

je
ti

v
o

s
 

e
s

p
e
c
íf

ic
o

s
 

Em situação de jogo reduzido ou 

exercício critério, o aluno deve realizar: 

 Passe picado ou de peito; 

 Desmarcação para dar apoio ao 

portador da bola, criando linha de 

passe; 

 Lançamento parado, saltado; 

 Marcação individual. 

Em situação de jogo 

reduzido ou exercício critério, o 

aluno deve realizar: 

 Corte para o cesto; 

 Lançamento na passada. 

Tabela 21 Objectivos por grupos de nível - Basquetebol 



4.1.1.3. Voleibol 

 Introdutório 

O
b

je
c

ti
v
o

s
 

e
s

p
e
c
íf

ic
o

s
 

Em situação de cooperação ou forma jogada 2x2, 

o aluno realiza: 

 O passe; 

 A manchete; 

 Serviço por baixo. 

Tabela 22 Objectivos por grupos de nível – Voleibol 

 

4.1.1.4. Andebol 

 Introdução  Elementar 

O
b

je
c

ti
v
o

s
 e

s
p

e
c

íf
ic

o
s
 

O aluno em situação de cooperação ou de 

jogo reduzido realiza as seguintes ações: 

 Atitude defensiva; 

 Passe ao colega melhor colocado; 

 Tenta intercetar a bola 

O aluno em situação de cooperação ou 

de jogo reduzido realiza as seguintes 

ações: 

 Desmarca-se garantindo a 

ocupação racional do espaço; 

 Dificulta a progressão em drible, 

ou passe ou remate; 

 Marcação individual 

Tabela 23 Objectivos por grupos de nível – Andebol 

4.1.2. Ginástica 

4.1.2.1. Ginástica de Aparelhos – Plinto e Minitrampolim 

 

 Introdução  Elementar 

O
b

je
c

ti
v
o

s
 

e
s

p
e
c
íf

ic
o

s
 

Plinto 

 Salto de coelho  

Mini 

 Salto em extensão 

  Salto engrupado 

 ½ Pirueta 

Plinto 

 Realiza uma das opções: 

- Salto ao eixo (Plinto longitudinal) 

- Salto entre mãos (Plinto 

transversal) 

Mini 

 Salto de carpa de pernas 

afastadas 

  Pirueta 

 

Tabela 24 Objectivos por grupos de nível - Ginástica Aparelhos 

 



4.1.2.2. Ginástica de Solo 

 

 Introdução  Elementar Avançado 

O
b

je
c

ti
v

o
s
 e

s
p

e
c

íf
ic

o
s

 

 Cambalhota à frente 

engrupada 

  Cambalhota à 

rectaguarda engrupada 

  Progressões para pino 

de braços 

 Roda 

  Pino de braços com ajuda 

  Cambalhota à frt saltada 

  Ponte (partindo da posição 

de decúbito dorsal) 

 Ponte 

(partindo da 

posição de 

pé) 

  Bandeira 

 

Tabela 25 Objectivos por grupos de nível - Ginástica Solo 

 

 

4.1.2.3. Ginástica Acrobática 

 Introdução  Elementar Avançado 

O
b

je
c

ti
v

o
s
 e

s
p

e
c

íf
ic

o
s
 

Realiza os seguintes 

elementos: 

 - Elemento 1 ou 2 

+ 

 - Elemento 3 

Realiza um dos seguintes 

elementos: 

 - Elemento 4 

+ 

 - Elemento 5 

Realiza um dos 

seguintes 

elementos: 

 - Elemento 6 

+ 

 - Elemento 7 

Tabela 26 Objectivos por grupos de nível - Ginástica Acrobática 

 

4.1.3. Atletismo 

4.1.3.1. Salto em altura 

 Introdução  Elementar 

O
b

je
c

ti
v
o

s
 e

s
p

e
c

íf
ic

o
s

  Corrida de balanço (6 passos) 

  Chamada a 1 pé (+ afastado 

da fasquia) 

 Elevação energética da perna 

livre e dos braços 

  Transposição com pernas em 

extensão 

 Últimos passos em curva 

  Impulsão activa 

  Elevação energética da perna 

livre 

Tabela 27 Objectivos por grupos de nível - Salto em altura 

 



4.1.3.2. Corrida de barreiras 

 Introdução  Elementar 
O

b
je

c
ti

v
o

s
 e

s
p

e
c

íf
ic

o
s
 O aluno realiza as seguintes 

ações: 

 Uso correto da perna de ataque; 

 Uso correto da perna de 

transposição; 

 Não quebra o ritmo na corrida 

após o salto 

O aluno realiza as seguintes 

ações: 

 Transposição rasante; 

 Realiza a corrida sem quebras de 

ritmo. 

Tabela 28 - Objectivos por grupos de nível - Corrida de barreiras 

 

4.1.3.3. Corrida de estafetas 

 Introdução  

O
b

je
ti

v
o

s
 

e
s

p
e
c
íf

ic
o

s
 

Avaliação inicial 

Tabela 29 Objectivos por grupos de nível - corrida de estafetas 

4.1.4. Dança 

 

 Introdução  

O
b

je
c

ti
v
o

s
 

e
s

p
e
c
íf

ic
o

s
 

Rumba Quadrada a pares: 

 Passo básico; 

 Passos laterais; 

 Volta e contravolta. 

Tabela 30 Objectivos por grupos de nível - Dança 

 

 

4.1.5. Patinagem  

 Introdução  Elementar 



O
b

je
c

ti
v
o

s
 

e
s

p
e
c
íf

ic
o

s
 

O aluno realiza as seguintes ações: 

 Jogos de equilíbrio; 

 Puxada à frente; 

 Deslize à frente; 

 Trava com o travão do patim 

O aluno realiza as seguintes ações: 

 Equilíbrio unipedal; 

 Travagem em T; 

 Slalom 

Tabela 31 Objectivos por grupos de nível – Patinagem 

 

4.1.6. Badminton 

 Introdutório Elementar 

O
b

je
ti

v
o

s
 e

s
p

e
c

íf
ic

o
s
 Em situação de de cooperação ou 

de jogo, o aluno deve realizar: 

 O lob; 

 O Clear; 

 Serviço. 

Em situação de de 

cooperação ou de jogo, o aluno deve 

realizar: 

 Amortie; 

 Serviço longo ou 

comprido. 

Tabela 32 Objectivos por grupos de nível – Badminton 

 

 



4.2. Aptidão Física 

O objectivo principal desta área de extensão é garantir que todos os 

alunos obtêm uma média positiva no conjunto dos seis testes. 

Estabeleci como objetivo para esta etapa aumentar os valores da força 

superior e coordenação principalmente, e para isso vou realizar a condição 

física de forma massiva no início da aula, e incluir exercícios de coordenação 

nas estações, durante a parte principal da aula. A resistência estará muito 

confinada ao espaço exterior, onde só irei passar duas vezes nesta etapa, logo 

penso que a evolução não será muito significativa. Quanto à velocidade, esta 

pode ser desenvolvida em 3 espaços, logo também tentarei realizar jogos de 

estafetas, diretamente relacionados com o conteúdo das matérias, bem como 

treinar o tempo de reação simples e complexo dos alunos. Quanto à 

flexibilidade, já tinha referido anteriormente que não será a minha grande 

preocupação, pois tem sido realizada no final de todas as aulas, desde o início 

do ano, e a evolução dos alunos não foi nada significativa. No entanto, gostaria 

de concluir o ano com todas as capacidades físicas tendo uma média global 

positiva. 

O objetivo passa por, no fim do ano, conseguir que os alunos tenham 

todos uma médias global nas capacidades físicas, positiva, e se encontrem 

dentro da zona saudável do fitnessegram. 

 

4.3. Conhecimentos 

Existirá a intenção de dar continuidade ao tema abordado sobre a 

frequência cardíaca com o intuito de dotar os alunos de capacidades para o 

controlo da actividade física. Ao mesmo tempo será explorada com maior 

pormenor a roda dos alimentos para que os alunos distingam uma alimentação 

saudável de uma alimentação pouco saudável. Estas competências serão 

demonstradas através de um trabalho que os alunos irão realizar em grupo e 

apresentar à turma numa sessão de 10 minutos.  

Assim pretende-se que no final da etapa: 

 



a) O aluno saiba identificar os métodos de recolha da frequência cardíaca e 

das várias definições da mesma (FC repouso e FC máxima). 

b) Saiba controlar a actividade física através das percentagens de 

frequência cardíaca máxima (aluno consegue através de cálculos 

identificar e definir qual a sua zona de intensidade de treino). 

c) Identifiquem os diferentes alimentos de cada grupo alimentar da roda dos 

alimentos. 

d) Identifiquem alimentos pouco nutritivos e com um bom valor nutritivo de 

modo a construírem uma dieta modelo. 

5. Avaliação 

5.1. Avaliação Formativa  

A avaliação formativa pretende recolher informações que, partindo da 

análise e interpretação dos resultados obtidos, permitam orientar e regular o 

processo de aprendizagem dos alunos, certificar o professor em relação aos 

objetivos pretendidos (“faz” ou “não faz” os objetivos definidos para a UE) 

servindo de referência para o planeamento dos objetivos por parte do 

professor. Neste sentido, a avaliação só será formativa se servir para informar 

quer o aluno quer o professor. 

Assim será dada continuidade a algumas estratégias que já foram 

utilizados até à data e acrescentadas outras com um cunho de maior 

formalidade: 

 

I. Avaliação/Formação 

Uma das estratégias que melhores resultados produzem, é o feedback 

no momento da recolha de dados. Sendo um processo algo complexo, será 

efetivado sempre que consiga (e.g. ao nível da ginástica de solo, assim que os 

alunos acabem de demonstrar os elementos serão informados do nível em que 

se encontram e o que devem melhorar). Apesar de já ter utilizado esta 

estratégia na lecionação dos jogos desportivos coletivos parece-me que poderá 

ser utilizada também noutras matérias com maior assiduidade. 

 



II. Ficha de objetivos 

Para cada matéria será criada uma ficha com as matérias mais fracas e 

mais fortes de cada aluno, que corresponderão às competências que os alunos 

demonstraram até à data. Pretendo que estas fichas se tornem no meio 

preferencial de avaliação formativa uma vez que permitem aos alunos, ter uma 

melhor noção em relação às capacidades, dificuldades e objetivos em que 

necessitam investir mais tempo. 

 


