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Abreviaturas 

PAI – Plano de Avaliação Inicial 

AI – Avaliação Inicial 

EU – Unidade de Ensino 

GEF – Grupo de Educação Física 

JDC – Jogos Desportivos Coletivos 

EF – Educação Física 

NEFMH – Núcleo de Estágio da Faculdade de Motricidade Humana 

PNEF – Programa Nacional de Educação Física 

NI – Não Introdutório 

I – Nível Introdutório 

E – Nível Elementar 

A – Nível Avançado 

EBES – Escola Básica Eugénio dos Santos 

PP – Páteo Principal 

PS – Páteo Superior 

Gin A – Ginásio A 

Gin B – Ginásio B 

Gin C – Ginásio C 
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1 Caraterização da 2ª etapa 

O objetivo principal para esta etapa, como o nome indica é recuperar as matérias 

que considerei prioritárias, sendo estas aquelas em que os alunos na avaliação inicial 

obtiveram piores resultados ou não tenha conseguido avaliar, estando a maioria da 

turma no nível não introdutório. Assim pretendo, que até ao final do 1º período, os 

alunos desenvolvam as suas capacidades nas referidas matérias e assim aproximarem-se 

um pouco do nível Introdutório (I).  

Relativamente às AFD, as matérias que no final da avaliação inicial considerei 

como prioritárias, devido ao nível da turma de uma forma geral ser NI, são o Andebol, 

Futebol, Voleibol, Patinagem, Ginástica de Solo, Badminton. 

No que à AF diz respeito, pretendo que os alunos desenvolvam as suas 

capacidades motoras ao longo das aulas, através de estações de condição física e da 

corrida de aquecimento inicial.   

Por último com o intuito de no final do ano os alunos tenham adquiridos os 

conhecimentos definidos pelo GEF, vou ao longo das aulas, inserido nas atividades, 

transmitir os respetivos conhecimentos. 

O trabalho desenvolvido nas duas primeiras áreas é muito importante e é onde 

me vou centrar mais, pois para os alunos alcançarem nível positivo na disciplina têm de 

alcançar 5 níveis I e de estarem aptos nos testes de Vaivém e dos Abdominais. 
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2 Planificação  

 

Tabela 1 - Calendarização da 2ª Etapa com os 3 espaços 

 Tendo em conta o espaço temporal existente entre o final da AI e o final do 1º 

Período, optei por elaborar esta etapa ainda a apanhar duas semanas do segundo 

período, tendo-a dividido em duas unidades de ensino, cada uma com no mínimo quatro 

semanas em cada espaço. Deste modo, mesmo sendo um pouco mais difícil elaborar o 

período de avaliação no final do 1º período, os alunos têm o tempo suficiente para 

conseguirem evoluírem nas matérias em que têm maiores dificuldades. Dividi a referida 

etapa em duas unidades de ensino tendo o cuidado de ter sempre no mínimo quatro 

semanas em cada espaço, pois assim os alunos têm pelo menos quatro aulas em cada 

espaço, o que considero indispensável para os alunos conseguirem evoluírem 

efetivamente nas matérias prioritárias, ficando a primeira aula para os alunos adquirirem 

as rotinas da aula e perceberem o que é pedido em cada exercício, duas aulas para 

desenvolverem efetivamente as suas capacidades e a aula final para proceder à avaliação 

da evolução dos alunos nas diversas matérias. 

 Relativamente às matérias escolhidas para cada unidade ensino, como já referi 

em cima, coloquei as matérias em que os alunos alcançaram piores resultados nas 
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diversas matérias e em que não consegui avaliar no decorrer da avaliação inicial. Deste 

modo, na primeira UE optei por introduzir matérias novas para os alunos somente no 

PP, como as estafetas, matéria que não consegui avaliar na AI. Assim nesta UE consigo 

avaliar e ensinar esta matéria e recuperar os alunos nas restantes matérias que vou 

lecionar nos restantes espaços. No espaço PS, mesmo sendo o basquetebol uma matéria 

em que alguns alunos já se encontram no nível introdutório, optei por lecionar esta 

matéria com o intuito de motivar os alunos para a prática, uma vez que nessa aula vão 

praticar também patinagem, matéria que muitos nem sequer conseguem deslizar, e 

assim ao terem juntamente uma matéria em que se sentem ligeiramente mais à-vontade 

os alunos realizam a aula com outro entusiasmo.  

 Na segunda UE verifica-se que existem uma matéria que se repete relativamente 

á primeira UE, a Ginástica de Solo. Coloquei novamente esta matéria, pois é uma 

matéria em que os alunos têm maiores dificuldades e que dava para se repetir de acordo 

com os espaços disponíveis. Nesta UE em vez de utilizar o PS vou utilizar o Gin C de 

modo a poder realizar plinto. Nestas aulas, aproveitando o espaço disponível vou 

introduzir a matéria de Ginástica Acrobática. Numa primeira aula vou lecionar uma aula 

monotemática de modo aos alunos interiorizarem o que é pretendido, para que nas 

restantes aulas tenham um pouco mais de autonomia, visto que estarei sempre um pouco 

mais preso ao plinto, onde terei de estar a ajudar. No PP também vou introduzir uma 

matéria nova para os alunos, a Dança, que à semelhança da Ginástica Acrobática vai ter 

uma primeira aula monotemática, pois são duas matérias em que a maioria dos alunos 

vão ter o primeiro contacto e deste modo ficam a perceber claramente o que se pretende 

que eles alcancem em cada uma das matérias.    

 Sempre que chover aquando da realização das aulas no PP, terei de me deslocar 

para o Gin B, onde irei lecionar a matéria de Dança ou então realizar um circuito de 

condição física. Durante as aulas no PS se chover, terei de me deslocar para o Gin C 

onde realizarei a aula que estava prevista para a segunda UE.  
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3 Objetivos da 2ª etapa  

Neste ponto pretende-se apresentar de forma sucinta os objetivos que se pretende 

que os alunos alcancem nas diferentes matérias a lecionar. 

 

Objetivos Operacionais 

Matéria 
Grupo/ 

nível 
Objetivos 

Ginástica 

De Solo 

NI - NI 

Rolamento à frente terminando a pés juntos 

Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas 

Posições de flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão) 

l

NI - I 

 Roda na cabeça do plinto (passa as pernas o mais alto possível e receção equilibrada 

apoiando os pés alternadamente no chão) 

Rolamento à frente terminando a pés juntos 

Rolamento à retaguarda, saída com as pernas unidas engrupadas 

Posições de flexibilidade (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão) 

I - I 
Rolamento à frente, terminando em equilíbrio com as pernas afastadas e em extensão 

Avião 

I

 I - E  

Rolamento à retaguarda, terminando em equilíbrio com as pernas unidas e em 

extensão 

Posições de flexibilidade (ponte) 

Ginástica 

De Aparelhos 

NI - I 
No boque realiza salto ao eixo 

No minitrampolim, realiza salto em extensão, com chamada a dois pés  

 

I - I 

No minitrampolim, realiza salto engrupado, com chamada a dois pés  

No boque/plinto realiza salto ao eixo, salto entre mão. 

I - E 
No plinto longitudinal, realiza salto ao eixo e cambalhota à frente. 

No minitrampolim realiza salto engrupado 

Ginástica 

Acrobática 
Todos 

Prancha Facial 

Quatro 

O base sentado, com pernas afastadas e estendidas, segura pelas ancas o volante que 

executa um pino, com apoio das mãos entre as coxas do base. (Debora e Beatriz 

Matias) 

Futebol 

NI – NI 

Em situação analítica: 

- Consegue receber a bola e passa-la na direção correta. 

- Conduz a bola com a parte interna do pé. 

NI - I 

Em exercício de superioridade numérica (2x1; 3x2): 

- No ataque (em posse de bola) realiza a receção, tomando a melhor decisão: remata 

(se tiver enquadrado com a baliza); passa a bola a um colega desmarcado ou progride 

no campo; 

- No ataque (sem bola): desmarca-se ocupando racionalmente o espaço de jogo; 

- Na defesa: Interceta linhas de passe. 
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I - E 

Em situação de jogo Gr+4x4+GR: 

- Ocupação racional do espaço de jogo 

- Desmarcar-se na direção da baliza ou em apoio 

- Marca o atacante direto 

 

Voleibol 

NI - NI 

Em situação de exercício analítico na parede:  
- Desloca-se para o ponto de queda da bola, colocando-se debaixo desta para executar 

o toque de dedos. 

NI - I 

Em situação de exercício analítico, situação de jogo 1+1: 

Desloca-se para o ponto de queda da bola, colocando-se debaixo desta para executar o 

toque de dedos de forma correta 

Realiza toque de dedos, com toque de sustentação, colocando a bola numa trajetória 

descendente sobre o colega. 

I - I 

Em situação 2x2:  
Na defesa, e se é o jogador mais próximo da zona da queda da bola, posiciona-se 

para, de acordo com a sua trajetória, executar um passe alto, favorecendo a 

continuidade das ações da sua equipa 

Na sequência da receção do serviço, posiciona-se correta e oportunamente para passar 

a bola. 

Atletismo 

 

Todos 

1) Salto em comprimento  

Realiza impulsão numa zona de chamada 

Eleva energicamente a cocha da perna livre durante o voo 

Cai a pés juntos 

2) Corrida de Estafetas 

Recebe o testemunho em movimento na zona de transmissão, com controlo 

visual; 

Entrega-o com segurança e sem acentuada desaceleração  

3) Salto em altura 

Salta em altura com técnica de Fosbury Flop, com quatro a seis passadas de 

balanço, sendo as últimas três/quatro em curva. Apoia ativamente o pé de chamada 

no sentido da corrida, com elevação enérgica da coxa da perna livre, com a rotação da 

bacia. Cai de costas no colchão. 

4) Velocidade 

Efetua uma corrida de velocidade (40 m), com partida de quatro apoios. Acelera até 

à velocidade máxima, realizando apoios ativos sobre a parte anterior do pé (extensão 

completa da perna de impulsão) e termina sem desaceleração nítida, com inclinação 

do tronco à frente nas duas últimas passadas. 

NI - I 

5) Lançamento do Peso 

Lança de lado e sem balanço o peso, apoiado na parte superior dos metacarpos e nos 

dedos, junto ao pescoço e inclinação do tronco sobre a perna do lado do peso. 

Empurra o peso para a frente e para cima, com extensão do braço do lançamento e 

rotação da bacia, mantendo o cotovelo afastado em relação ao tronco. 

6) Corrida de Barreiras 

Transpõe pequenos obstáculos de forma fluida. 

I - I 

7) Corrida de Barreiras 

Coloca o último apoio longe da barreira; Transpõe obstáculos com a perna de ataque 

em extensão e a perna de impulsão a realizar abdução da coxa. 

I - E 

8) Lançamento do peso 

Lança de lado e sem balanço o peso, apoiado na parte superior dos metacarpos e nos 

dedos, junto ao pescoço e inclinação do tronco sobre a perna do lado do peso. 

Empurra o peso para a frente e para cima, com extensão do braço do lançamento e 

rotação da bacia, mantendo o cotovelo afastado em relação ao tronco. 

9) Corrida de Barreiras 

Mantém uma corrida contínua; Coloca o último apoio longe da barreira; Transpõe 

obstáculos com a perna de ataque em extensão e a perna de impulsão a realizar 

abdução da coxa. 
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Andebol 

NI - NI 

Em situação Jogo dos 5 passes: 

- Desmarca-se oferecendo linhas de passe; 

- Passa a um colega desmarcado. 

NI - I 

I 

Em situação de jogo 5x5 ou 4x4: 

Quando perde a bola recua rapidamente para o seu meio-campo assumindo uma 

atitude defensiva junto da sua área. 

Com bola fixa a ação do seu adversário direto e passa a bola a um colega desmarcado. 

Badminton Todos 

Desloca-se para se colocar por debaixo do volante de forma a poder realizar o clear. 

Executa a pega da raquete corretamente 

Executa os batimentos clear, colocando o volante ao alcance do colega. 

Basquetebol 

NI - NI 

Em situação de exercício analítico (Bola ao Fundo):  
- Recebe com as duas mãos. 

Passa a um colega desmarcado e desmarca-se de seguida. 

NI - I 

Em situação de jogo 3x3:  
- Recebe a bola com as duas mãos e enquadra-se ofensivamente. 

Ocupação racional do espaço de jogo. 

Passa a um colega desmarcado. 

I - E 

Em situação de jogo 3x3:  
Recebe a bola enquadrando-se ofensivamente. 

Lança na passada ou parado de acordo com a posição da defesa. 

Passa a um colega, desmarcando-se na direção do cesto. 

Participa no ressalto ofensivo. 

Patinagem 

NI - NI Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita; 

NI - I 

Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita; 

Trava em “T” após deslize para a frente; 

Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita; 

Desliza de “cócoras” (carrinho); 

I - E 

Desliza para a frente e para trás sobre um e outro patim, (“Quatro”); 

- Desliza para a frente sobre um patim, fletindo a perna portadora, com a perna livre 

em extensão, podendo apoiar as rodas posteriores do patim no solo; 

Saltos a um e dois pés. 

Dança Todos 

1) Rumba Quadrada 

Em situação de dança a pares, acentuando o 1º tempo do compasso e mantendo a 

estrutura rítmica: Lento (1º e 2º tempos do compasso), Rápido (3º tempo do 

compasso), Rápido (4º tempo do compasso):  

Realiza Passo básico em “Posição Fechada” fazendo coincidir os passos em frente e 

atrás ao ritmo Lento e os laterais (sem ultrapassar a largura dos ombros) e junção de 

apoios ao ritmo Rápido; 

Realiza passos progressivos em “Posição Fechada” em frente mantendo a posição 

relativa com o par que simultaneamente executa os passos progressivos atrás; 

Conhecimentos Todos 

Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a um estilo de 

vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a 

composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, afetividade e a qualidade 

do meio ambiente. 
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Tabela 2 - Objetivos operacionais a alcançar nas matérias a lecionar 

 

 

Aptidão Física  

1) Vaivém 

Ações motoras globais de longa duração (acima dos oito minutos), com intensidade 

moderada a vigorosa 

2) Extensões de braços 

Ações motoras de contração muscular localizada, vencendo resistências, de carga 

fraca ou ligeira, com elevada velocidade em cada ação, em esforços de duração 

relativamente prolongada, resistindo à fadiga, sem diminuição nítida de eficácia. 

3) Abdominais 

Ações motoras de contração muscular localizada, vencendo resistências, de carga 

fraca ou ligeira, com elevada velocidade em cada ação, em esforços de duração 

relativamente prolongada, resistindo à fadiga, sem diminuição nítida de eficácia. 

4) Extensão do Tronco 

Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada mobilidade articular 

e elasticidade muscular, (contribuindo para a qualidade de execução dessas ações). 

5) Flexibilidade de Ombros 

Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada mobilidade articular 

e elasticidade muscular, (contribuindo para a qualidade de execução dessas ações). 

6) Senta e Alcança 

Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada mobilidade articular 

e elasticidade muscular, (contribuindo para a qualidade de execução dessas ações). 
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4 Opções estratégicas – Processo Ensino-Aprendizagem 

4.1 Formação de grupos 

No decorrer da AI, como era um dos seus objetivos, permitiu ficar a conhecer a 

turma de uma forma geral e os seus constituintes em particular, tendo agora a 

capacidade de formar grupos de forma mais organizada e planeada. 

Na realização dos grupos entendi que deveria formar grupos de nível para cada 

uma das aulas, mas visto que leciono três matérias em cada aula, seria-me impossível 

criar grupos de nível para as diversas matérias. Deste modo optei por no PP e no PS 

criar os grupos de nível de acordo com as capacidades dos alunos nos JDC (Andebol, 

Futebol e Basquetebol), pois sendo as restantes matérias a abordar individuais, os 

alunos mesmo com níveis diferentes no mesmo grupo conseguem trabalhar de forma 

diferente, enquanto nos jogos coletivos isso é mais difícil de acontecer, sendo 

importante existir grupos homogéneos. Relativamente ao Gin A os grupos de nível 

foram elaborados de acordo com as capacidades dos alunos no badminton e no voleibol, 

pois são duas matérias em que os alunos jogam uns contra os outros e que se não 

estiverem ao mesmo nível os alunos não conseguiram evoluir, enquanto que nas 

restantes matérias, sendo estas individuais, os alunos poderão trabalhar de forma mais 

diferenciada dentro do grupo. No Gin C optei for definir os grupos de nível em função 

do plinto/boque, pois nas restantes matérias não tenho qualquer dado para conseguir 

definir os grupos. Outro aspeto que me levou a realizar os grupos de nível em função do 

plinto / boque é o facto de alguns alunos iram trabalhar com o plinto e outros com o 

boque, e deste modo dentro da mesma rotação não terei de andar a mudar de aparelho e 

a perder tempo entre cada aluno.  

Os grupos já formados estarão expostos no plano de cada UE.  

 

4.2 Estratégias de ensino 

 

Os estilos de ensino preferencialmente utilizados no decorrer das aulas serão 

comando e tarefa. O primeiro será utilizado mais na fase introdutória da aula e no final 

de algumas sessões, de modo a obter um maior controlo sobre a turma e garantir que 

todos os alunos realizam o que pretendo, pois são coisas muito importantes para a 



ESCOLA BÁSICA 2,3 EUGÉNIO DOS SANSTOS 

 

13 

Rui Oliveira   2012/2013 

 

segurança dos alunos, como o aquecimento, alongamentos, ou desmontagem dos 

materiais.  Outro momento em que irei utilizar os estilo de ensino por comando é nas 

aulas monotemática de Dança, onde irei lecionar essa aula de forma massiva, pois como 

já referi em cima, é uma matéria nova para os alunos e deste modo asseguro que todos 

entendem o que é pedido, para que nas restantes aulas eles consigam ter uma maior 

autonomia e já possa trabalhar a Dança numa estação incorporada na restante aula. 

O segundo será utilizado durante a fase principal da aula em que eu organizo, 

explico e controlo o tempo das estações, ficando cada aluno responsável por praticar e 

repetir. Deste modo vou ter uma maior liberdade para conseguir intervir junto dos 

alunos e de controlar de forma mais atenta toda a turma. 

Um dos objetivos principais desta UE é o de os alunos se tronarem mais 

autónomos no decorrer das atividades, não sendo necessário a minha constante presença 

e estímulo para eles estarem empenhados e a trabalhar, para que deste modo aumente o 

tempo potencial de aprendizagem dos alunos. 

4.3 Alunos que não fazem aula 

 

Para os alunos que não realizam a aula por motivo de doença, falta de material 

ou outros, procurarei ter sempre alguma atividade planeada. Esta pode passar por 

enumerar os pontos críticos das estações, registar os alunos que no seu entender 

estiveram melhor, ficar a ajudar os colegas em alguma estação ou na organização da 

aula, entre outras. Deste modo pretendo que os alunos, mesmo sem fazer a aula, 

consigam retirar algo de cada aula. 
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5 Plano de intervenção pedagógica  

5.1 Dimensão instrução 

 

Com o desenrolar da AI tenho tido grandes melhorias na dimensão instrução, 

muito por ter ganho mais confiança na lecionação e no contacto com os alunos, mas 

principalmente por ter começado a planear de forma mais pormenorizada as minhas 

instruções no decorrer da aula. Contudo, considero que ainda tenho muitas lacunas nesta 

área e que tenho de ter principal atenção e cuidado com a forma como planeio as minhas 

intervenções. 

Visto que o controlo da turma nos momentos de instrução já está assegurado, e 

na sequencia do que referi em cima, penso que devo planear melhor os meus momentos 

de instrução, de modo as estes se tornarem mais curtos mas sem perder a informação 

pertinente a transmitir aos alunos. Assim permitirá, aos alunos, um maior tempo de 

prática e que estes captem toda a informação que transmito, pois tenho pela noção que 

mesmo estando em silêncio os alunos neste momento não ouvem metade da informação 

que transmito, pois estou a ter períodos de instrução demasiado grandes. Para conseguir 

realizar este objetivo é necessário utilizar palavras-chaves no decorrer da instrução e 

definir claramente no planeamento que que é essencial transmitir aos alunos nesses 

momentos.  

Outro aspeto que pretendo melhorar nesta etapa é o meu feedback à distancia, 

pois mesmo estando um pouco melhor relativamente ao inicio do ano, continuo com 

muitas dificuldades em fornecer feedbacks de qualidade à distancia, ficando muitas 

vezes pelo “boa” ou mais em termos organizacionais. 

5.2 Dimensão organização 

 

Esta dimensão penso que deverá ser a que mais atenção deverei despender no 

decorrer desta etapa, pois também é aquela em que ainda tenho muito para evoluir. 

Tendo a turma já adquirido algumas rotinas como a meia-lua, a montagem e 

desmontagem do material e já tenha começado a perceber a dinâmica da formação dos 

grupos através das folhas afixadas, penso que poderei começar a focar-me noutros 

aspetos da aula igualmente importantes. 
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Pretendo automatizar melhor as rotações entre estações, de forma a não 

existirem as confusões que têm ocorrido nestes momentos e para que deste modo 

consiga controlar o começo das atividades em cada rotação. Para que consiga alcançar 

este objetivo tenho de começar por parar toda a atividade antes do momento da rotação 

e só depois dizer para estes trocarem e posteriormente dizer para reiniciarem a 

atividade. 

Outro aspeto que devo melhorar é a informação transmitida aos alunos através 

de papéis afixados nas paredes, de forma a estes saberem não só quais são os grupos de 

trabalho, mas também saberem claramente o que cada um deverá trabalhar para que 

alcance os objetivos pretendidos em cada aula. 

No acompanhamento das atividades pretendo também melhorar o meu 

posicionamento em relação aos alunos, pois mesmo já tendo um pouco mais de atenção 

neste aspeto continuo a estar muitas vezes de costas para demasiados alunos. Assim 

deverei começar a planear de forma mais efetiva os meus deslocamentos dentro da aula, 

o que me vai proporcionar um melhor posicionamento e um melhor acompanhamento 

de todos os grupos de trabalho. 

Por último, mas não menos importante, penso que devo melhorar o meu controlo 

do tempo da sessão, pois ainda continuo a terminar muitas aulas depois do toque ter 

suado. Assim penso que será benéfico para mim começar a colocar as horas reais nos 

planos de UE de forma a ir controlando melhor esta variável da aula. 

5.3 Dimensão Disciplina 

 

Nesta dimensão, penso que deverei ter também alguma atenção, pois mesmo 

tendo agarrado a turma no início do ano, sinto que com o desenrolar das aula e o 

aumento da confiança que os alunos começam a ter comigo e mesmo entre eles, 

começaram a estar mais à-vontade dentro da aula e começaram a ter alguns 

comportamentos de desvio. Entendo que será muito importante voltar a relembrar 

algumas regras da aula que tinha introduzido no início do ano e que se necessário 

adotar, em certos momentos, uma postura mais rígida de forma aos alunos perceberem 

quando já estão a passar os limites aceitáveis para uma aula. 

Outra questão que tenho de conseguir resolver são os atrasos, pois normalmente 

são os mesmos a chegar atrasados. Assim pretendo começar por ter uma conversa com 
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os intervenientes e possivelmente em último caso começar a sentar os alunos quando 

estes chegam atrasados e se necessário não realizando a própria aula.  

5.4 Dimensão clima relacional 

 

Esta dimensão é aquela em que tenho demonstrado maiores facilidades, 

principalmente no que às relações aluno-professor e aluno-aluno diz respeito. Assim 

pretendo melhorar a relação aluno-tarefa em algumas matérias como a ginástica de solo, 

introduzindo objetivos específicos para cada aluno e fornecer reforço positivo a quem 

alcançar esses mesmos objetivos de modo a motivá-los para a prática. 
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6 Avaliação 

6.1 Formativa 

 

A avaliação formativa é bastante importante em todo o processo de ensino-

aprendizagem e ganha especial relevo nesta etapa, visto que vai culminar com o fim de 

1º período, onde se procederá à atribuição de valores às prestações dos alunos. O facto 

de até ao momento o único momento de avaliação ter sido a AI em que em algumas 

matérias não consegui avaliar e noutras só tive um aula para a s avaliar é de extrema 

importância conseguir recolher o máximo de informação de cada aluno, o mais correta 

possível, de modo a conseguir no final desta etapa atribuir os níveis correspondentes aos 

alunos. 

No decorrer da etapa ao nível das AFD serão construídas grelhas de observação, 

que apresentarei em cada plano de UE, relativas às matérias que serão abordadas. Estas 

grelhas serão aplicadas no final de cada UE, em data a especificar em cada plano de 

unidade. 

Como já referi em cima na dimensão organização, procurarei que os alunos 

tenham sempre presente o que necessitam alcançar, quer com abordagem oral no início 

de cada UE, quer através de fichas distribuídas pelas estações de modo a os alunos 

saberem o que fazer.  

Dentro da AF vou procurar ter mais em atenção a esta área pretendendo ir 

fornecendo feedbacks aos alunos acerca da sua intensidade na aula e resistência.  

Por último, em relação aos conhecimentos procurarei, aquando da instrução dos 

conteúdos que irão abordados no teste deste período, utilizar o questionamento, de 

forma indiscriminada e de modo a alcançar todos ou a maior parte dos alunos, de 

maneira a ir percebendo as carências da turma em geral e de alguns alunos em 

específico. 
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6.2 Sumativa 

 

A avaliação sumativa dos alunos irá ser realizada de acordo com o protocolo de 

avaliação sumativa aprovado pelo GEF, caraterizando as condições de sucesso que os 

alunos deverão atingir. 

Nesta primeira etapa, derivado ao tempo existente entre a AI e o final do 

primeiro período, somente vai ser avaliado as AFD e os resultados a utilizar para a 

avaliação sumativa serão os alcançados pelas grelhas de observação utilizados na 

avaliação formativa. 


