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1. Caracterização da unidade de ensino 

A tabela seguinte corresponde à caracterização da 1ª unidade de ensino da 4ª 

etapa. Nela é possível consultar a sua duração, as matérias que foram abordadas, as 

respetivas aulas e ainda os espaços onde estas foram lecionadas. 

 

4ª Etapa – 1ª Unidade de ensino 

Duração 

02 de abril  

a 

10 de maio 

Semanas 6 

Nº Aulas 18 

Espaço 

G1 4 

G2 6/4 

G3 2/4 

Pavilhão 6/6 

N
ú

m
er

o
 d

e 
a
u

la
s 

p
o
r 

m
a
té

ri
a

 

Futebol 5/2 

Basquetebol 4/4 

Voleibol 5/4 

Andebol 9/4 

G. Solo 3/2 

G. Aparelhos 3/2 

Patinagem 4/4 

Estafetas 4/2 

Orientação 2/2 

Luta 4/4 

Ténis - 

Dança 2/2 

Badminton 9/6 

S. Comp 2/2 

Nº de aulas Fitnessgram 1/2 

Tabela 1 – Caracterização da unidade de ensino 
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2. Objetivos 

Os objetivos que em seguido apresento são de dois tipos. Os primeiros são os 

objetivos gerais para a unidade de ensino e os segundos reportam aos alunos e às suas 

aprendizagens e são referentes às matérias abordadas ao longo da mesma.  

 

2.1 Objetivos da unidade de ensino 

Relativamente aos objetivos da presente unidade de ensino, considero que foram 

cumpridos. Dado que lecionei todas as matérias que tinha planeado (incrementando o 

número de aulas de algumas, o que não estava previsto inicialmente), conseguindo 

assim rever os conteúdos onde os alunos evidenciaram maiores dificuldades no período 

anterior. Consegui também, trabalhar e avaliar o seu nível de aptidão física. Para isso, 

foram realizados jogos lúdicos no inicio de todas as sessões, com o objetivo de 

desenvolver tanto a força, como a capacidade aeróbia. Foi também realizado o teste do 

vaivém da bateria de testes do fitnessgram. 

Inicialmente tinha previsto trabalhar essencialmente 2 matérias na parte 

fundamental das aulas, com o objetivo de proporcionar um maior tempo de 

empenhamento motor por parte dos alunos, e de fomentar as relações entre pares.  

No entanto, após as duas primeiras semanas optei por voltar ao sistema das 3 matérias 

(organizadas em 3 estações) para a parte fundamental, dado que desta forma os alunos 

tinham um maior tempo potencial de aprendizagem. De forma a promover as relações 

entre pares, modifiquei os grupos de trabalho, introduzindo gradualmente alunos que 

não se relacionam entre si, nas mesmas equipas. Isto levou a que os grupos 

gradualmente se tornassem mais heterogéneos na sua constituição, mas mais 

homogéneos entre si.  

Esta heterogeneidade, levou a que os alunos com maiores dificuldades 

conseguissem experimentar situações de jogo (reduzido ou formal), que de outro modo 

não conseguiriam. Denotei, que quando corretamente instruídos sobre os objetivos 

sobre as opções tomadas, e com o estabelecimento de condicionantes (e.g. só podem 

marcar ponto quando a bola passa pelo aluno “x”) os alunos que à partida iriam ter 

maiores dificuldades, eram aqueles que demonstravam maior evolução. 
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 Por outro lado, em termos formativos, para os alunos mais aptos fisicamente, foi 

importante começarem a compreender a importância do trabalho em equipa, e de 

cooperarem com os colegas. 

O facto de ter abordado a matéria de badminton numa fase inicial da unidade de 

ensino, permitiu desenvolver competências essenciais para que a maioria dos alunos 

compreendessem o funcionamento de um jogo formal da matéria. Neste sentido, existiu 

uma elevada mobilização da turma para o torneio de badminton do agrupamento de 

escolas. Foi com agrado, que constatei que a Bárbara alcançou o 3º lugar do pódio, o 

que a meu ver demonstra uma elevada evolução dos alunos da turma e certamente foi 

um momento que a aluna não esquecerá rapidamente. 
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2.2 Objetivos específicos das áreas e matérias 

Os objetivos definidos em relação às aprendizagens dos alunos foram referentes 

às 3 áreas da extensão da educação física. 

2.2.1 Atividades físicas e desportivas 

Em relação à área das atividades físicas e desportivas, considero que os objetivos 

foram, na sua globalidade, adequados à turma pois foram desafiantes para os alunos e 

porque verifiquei que a maioria deles foi trabalhada com sucesso. 

 A diferenciação dos objetivos, e consequente diferenciação de ensino, 

demonstrou mais uma vez, ser fundamental para o sucesso na consecução dos mesmos. 

É essencial que cada aluno, compreenda o que tem de fazer e que seja estimulado 

diferenciadamente para que, por um lado, esteja mais motivado na tarefa e por outro, 

sinta que a mesma está adequada ao seu nível. 

 

2.2.1.1 Jogos desportivos coletivos  

Em termos dos objetivos transversais ao jogos desportivos coletivos, esta foi 

uma etapa em que a cooperação ente companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo 

foi bastante trabalhada. A Sandra magoou-se e apresentou atestado médico, o que levou 

a que a utiliza-se como árbitro, o que originou situações de discussão com os colegas, o 

que considero importantes para a formação dos alunos. 

Como tal, pretendo introduzir uma nova modalidade/matéria na próxima unidade 

de ensino, o ultimte frisbee, uma vez que é uma matéria que atribuí autonomia de 

decisões aos alunos, quer ao nível das situações de jogo, quer ao nível da arbitragem. 

Por outro lado, é uma modalidade cuja própria essência estimula a cooperação, entre 

ajuda, e o respeito entre colegas. 

Em termos motores, considero que a abordagem desta matéria será muito rica 

para a formação/desenvolvimento dos alunos, uma vez que em termos táticos apresenta 

princípios de jogo semelhantes aos outros jogos desportivos coletivos (e.g. amplitude), e 

em termos técnicos esta será uma experiencia totalmente nova/desafiante para a maioria 

dos alunos. Deste modo, pretendo atenuar as diferenças ente os alunos mais aptos dos 

menos aptos, estimulando assim a cooperação entre ambos. 
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2.2.1.1.1 Andebol 

No que respeita à matéria do andebol, os objetivos foram totalmente alcançados. 

Apesar de ainda existir uma clara diferenciação entre os alunos, no entanto a maioria 

dos alunos compreenderem a sua função no jogo, e já compreendem a importância de 

dar amplitude ao jogo, procurando assim o espaço. Torna-se obvio que tal só é possivel 

porque a maioria dos alunos (à exceção do Rodrigo) já conseguem realizar com sucesso 

os gestos técnicos de passe e receção. Para incluir o Rodrigo nos jogos, estipulei a regra 

de que para a sua equipa marcar golo, teria de passar a bola pelo mesmo. 

 

2.2.1.1.2 Basquetebol 

Ao nível da matéria de basquetebol, esta foi definida no início do ano como a 

matéria de cariz de maior prioridade a ser trabalhada, dado que grande parte dos alunos 

apresentavam-se claramente distanciados do nível considerado de sucesso pelo 

departamento de educação física.  

Neste sentido, até esta fase do ano letivo os alunos trabalharam a matéria de uma 

forma mais analítica os gestos técnicos de passe, drible e lançamento, intercalando 

sempre com situações de jogo reduzido, com o objetivo de motivar os alunos para a 

prática da modalidade e de promover um conhecimento mais aprofundado sobre as 

regras e princípios de jogo. Nesta unidade de ensino, abordei essencialmente a matéria 

através da vivência de situações de jogo, o que a meu ver, levou a que os alunos 

interiorizassem com maior eficiência tanto as regras como os princípios de jogo. Os 

objetivos que defini para o basquetebol foram trabalhados com sucesso, e considero que 

a turma apresentou uma clara evolução desde o inicio do ano até esta fase. Pude 

evidenciar que esta matéria se tornou uma matéria agradável para a maioria dos alunos, 

dado que os mesmos apresentam autonomia na prática da mesma. Como tal, pretendo 

continuar a trabalhar as competências desta matéria, e se possível utiliza-la como uma 

estação mais autónoma em futuras aulas, de modo a dar-me liberdade para intervir 

noutras matérias mais prioritárias. 

 

2.2.1.1.3 Voleibol 

Para a matéria do voleibol, mantive a estratégia de realizar situações de jogo 2x2 

intercalando alunos mais hábeis com alunos menos hábeis.. Este aspeto foi fundamental 
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quer para a motivação dos alunos, quer pelo facto de poder trabalhar aspetos mais 

táticos, podendo assim reforçar a importância dos elementos técnicos que tinham vindo 

a ser trabalhados até então. Ao nível desta matéria, presenciei uma clara evolução da 

maior parte da turma, o que demonstrou a progressão que os mesmos tiveram até esta 

fase do ano letivo. De uma forma geral, todos os alunos conseguem realizar serviço e 

receção ao mesmo, assim como de manter a bola no ar colocando-a no lado oposto da 

rede. 

 

2.2.1.1.4 Futebol 

No futebol, a formação de grupos possibilitou a criação de situações de jogo 

reduzido para todos os grupos. Apesar de por vezes determinados alunos ainda 

desmotivarem na prática desta matéria, visto que realmente existe um enorme fosso 

entre vários alunos. No sentido em que, existem bons alunos nesta matéria (que 

praticam a modalidade em clubes e no seu bairro), e alunos com um nível muito abaixo 

do que era especulado para este grau de ensino.  

A meu ver, os exercícios selecionados apesar de por vezes desajustados para 

alguns alunos, serviram para estimular a cooperação e entreajuda entre colegas.  

Considero, que para uma matéria com as particularidades referidas, consegui 

motivar os alunos para a prática da mesma, não tendo surgido casos de indisciplina 

como em situações anteriores. 

 

2.2.1.2 – Atletismo 

Ao nível do atletismo, considero que os alunos conseguiram realizar com 

sucesso as tarefas propostas. A meu ver, o facto de ter sido praticante da modalidade 

auxiliou-me tanto na criação de exercícios de aprendizagem, que pude adequar no 

decorrer da sessão, como no fornecimento oportuno de feedbacks.  

 

2.2.1.3 – Patinagem 

A patinagem foi outra das matérias onde observei uma grande evolução tanto ao 

nível do desenvolvimento de competências, como do empenhamento dos alunos.. 

Em termos dos objetivos de aprendizagem, a totalidade dos alunos conseguiu 

deslizar para a frente e curvar (quer com pés paralelos como alternados). Vários dos 

alunos, conseguiram realizar percursos de cones e cordas de forma controlada, saltando 
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obstáculos e realizando os elementos previstos. Optei por utilizar arcos e cordas, criando 

novas situações de aprendizagem em que uns alunos sem patins pudessem puxar os 

alunos com os patins calçados, de modo a que pudessem realizar o carrinho e outros 

elementos, com o auxílio do arco. A meu ver, esta estratégia foi bastante proveitosa, 

dado que os alunos evoluíram bastante com estas sessões.  

Uma diferença notória em relação ao inicio do ano letivo, foi a autonomia 

adquirida em calçar e arrumar os patins. Nesta fase, são os próprios alunos a 

conhecerem o seu número de patins, e a irem buscar/arrumar (de forma correta) o seu 

próprio par. 

 

2.2.1.4 Combate 

2.2.1.4.1 Luta 

Relativamente à luta, recorri novamente a utilização de jogos lúdicos de curta 

duração, o que se revelou muito importante para colocar rapidamente os alunos em 

prática, prevenindo o aparecimento de possíveis comportamentos fora da tarefa. O facto 

desta matéria ter sido inicialmente programada com o intuito de desenvolver uma 

melhor relação aluno-aluno, fez com que os jogos abordados fossem repetidos várias 

vezes com diferentes parceiros, trocando sempre os pares 2 a 3 vezes por cada exercício. 

Desta forma, consegui que alunos que normalmente nunca cooperam, conseguissem 

realizar exercícios em conjunto.  

Outro aspeto positivo, foi o de ter conseguido abordar a matéria sem o 

surgimento de casos de indisciplina. 

Senti que a turma revelou algum gosto pela prática e pelos exercícios propostos, 

e considero, que existiu uma clara progressão relativa ao entendimento dos objetivos da 

matéria. 

 

2.2.1.5 Atividades de exploração da natureza 

2.2.1.5.1 Orientação 

Ao nível da matéria de orientação, consegui alcançar um objetivo que não tinha 

definido à partida (inicio do ano letivo). Todos os alunos, realizaram com sucesso um 

percurso de orientação no espaço exterior da escola. Apesar de exigir um bom 

planeamento e a montagem do material anteriormente ao início da aula, foi um prazer 

enorme verificar a evolução dos alunos numa matéria que nunca tinham abordado. 
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Todos os alunos conseguem ler e orientar o mapa corretamente. Até os alunos como a 

Beatriz Santos, que sofre de sobrepeso, esforçaram-se ao máximo para realizarem o 

percurso o mais rapidamente possível. 

Uma particularidade que considero digna de destaque, foi o facto de ter 

modificado o nome do jogo de “percurso de orientação” para “caça ao tesouro”, isto 

levou a que os alunos ficassem muito mais atentos para o momento de instrução que 

precedeu o exercício. A meu ver, são pormenores como este que conseguem fazer a 

diferença entre alcançar o sucesso nas várias tarefas, ou não.  

2.2.1.6 Atividades rítmicas expressivas 

2.2.1.6.1 Dança – aeróbica 

Ao abordar a matéria de uma forma lúdica, encarando-a como se de um 

aquecimento se tratasse, levou a que os alunos se empenhassem na realização dos 

exercícios, “soltando-se” com o decorrer do tempo, e evoluindo no sentido da 

sincronização, de forma a enquadrarem os seus movimentos com o ritmo e cadência da 

música. 

Considero, que a totalidade dos objetivos propostos foram alcançados pela 

grande maioria dos alunos. Inclusivamente, notei grande evolução ao nível dos 

objetivos trabalhados de uma sessão para a outra. 

2.2.1.7 Raquetas 

2.2.1.7.1 Badminton 

Relativamente ao badminton, pude verificar uma grande evolução da totalidade 

dos alunos da turma. Os casos de alunos que não conseguem realizar serviço são 

inexistentes, e todos os alunos conseguem manter o volante no ar por períodos mais 

alargados de tempo. Ao nível da pega da raquete já não evidenciei erros como 

anteriormente, e considero que esta é uma matéria do agrado dos alunos dado que os 

mesmos evidenciaram a sua própria evolução.  

Ao nível da diferenciação de ensino, senti-me bastante “à vontade” para criar 

exercícios diferenciados para pares que estavam a trabalhar lado a lado, assim com, 

fornecer feedbacks consoante o nível apresentado pelos alunos.  

O facto de ter abordado a matéria de badminton numa fase inicial da unidade de 

ensino, permitiu desenvolver competências essenciais para que a maioria dos alunos 

compreendessem o funcionamento de um jogo formal da matéria. Neste sentido, existiu 

uma elevada mobilização da turma para o torneio de badminton do agrupamento de 
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escolas. Foi com agrado, que constatei que determinados alunos já realizam gestos 

técnicos de maior grau de complexidade, como o remate e o amorti. 

 

2.2.1.8 Ginástica 

A matéria de ginástica de solo e de parelhos foram trabalhadas em simultâneo 

numa mesma estação, tendo sido utilizados circuitos para evitar tempos de espera que 

poderiam originar comportamentos fora da tarefa. 

Em relação à matéria de ginástica de solo, os alunos foram incentivados a 

trabalhar uma sequência adequada ao seu nível, foram utilizadas para isso as fichas do 

2º período. O facto de terem realizado o ensino reciproco no período anterior, levou a 

que encarrassem esta matéria com maior seriedade, empenhando-se para alcançarem o 

sucesso nos vários elementos.  

Ao nível da ginástica de aparelhos, os alunos começaram a trabalhar a 

progressão para o mortal através da cambalhota para o plano elevado. Descurei um 

pouco a avaliação dos alunos nestas matérias, e como tal deverei abordar novamente a 

mesma na próxima unidade de ensino, no sentido de verificar e registar as evoluções 

dos alunos. 
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2.2.2 Aptidão Física 

Nesta unidade de ensino, os objetivos definidos passaram pelo desenvolvimento 

da aptidão aeróbia, assim como da força dos membros inferiores e de todo o core. Nesse 

sentido, foram adotados jogos lúdicos (de luta, de estafetas, de velocidade de reação, de 

orientação e jogos de cooperação) que permitiram colocar os alunos a realizarem 

exercícios com elevada intensidade sem se aperceberem que o objetivo era desenvolver 

a aptidão física. Considero portanto, que todos os objetivos que tinha previsto foram 

cumpridos, dado que a grande maioria dos alunos demonstrou empenho nos vários 

exercícios lúdicos propostos, o que a meu ver, levará ao desenvolvimento das suas 

capacidades físicas. 

2.2.3 Conhecimentos 

Relativamente à área dos conhecimentos, despendi sempre algum tempo no final 

de cada sessão para pretendo abordar a temática dos estilos de vida saudáveis, dando a 

conhecer as principais guidelines existentes, assim como, a importância da conjugação 

da atividade física com uma alimentação saudável. Disponibilizei também na 

plataforma moodle, um ficheiro em power point, com todas as informações tratadas ao 

longo das aulas relacionadas com esta temática. 
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3. Estratégias de ensino 

3.1 Formação de grupos 

Como optei por voltar ao sistema das 3 matérias (organizadas em 3 estações) 

para a parte fundamental, de forma a promover as relações entre pares, modifiquei os 

grupos de trabalho, introduzindo gradualmente alunos que não se relacionam entre si, 

nas mesmas equipas. Isto levou a que os grupos se tornassem mais heterogéneos na sua 

constituição, mas mais homogéneos entre si.  

Esta heterogeneidade, levou a que os alunos com maiores dificuldades 

conseguissem experimentar situações de jogo (reduzido ou formal), que de outro modo 

não conseguiriam. Denotei, que quando corretamente instruídos sobre os objetivos 

sobre as opções tomadas, e com o estabelecimento de condicionantes (e.g. só podem 

marcar ponto quando a bola passa pelo aluno “x”) os alunos que à partida iriam ter 

maiores dificuldades, eram aqueles que demonstravam maior evolução. 

 Por outro lado, em termos formativos, para os alunos mais aptos fisicamente, foi 

importante começarem a compreender a importância do trabalho em equipa, e de 

cooperarem com os colegas. No entanto, foram tidas em conta os comportamentos e as 

especificidades de determinados alunos (e.g. Andrea, Diana Cunha e Diana Amaral). 

Contudo, ao nível da aula do vaivém a estratégia de dar autonomia aos alunos 

para formarem grupos continua a ser uma mais-valia, dado que a própria organização 

por vagas separou os alunos mais críticos. De seguida apresento a formação padrão dos 

grupos para as aulas com 3 estações:  
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Formação padrão dos grupos 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Equipa 1 Equipa 1 Equipa 1 

Gonçalo 
Pedro Cardoso  

Susana 
Diana Cunha 

Sandra 

Carlota 
Maria  

Mafalda 
Diana Amaral 

João Silva 
 Andrea 

Ana Carvalho 
Fábio  

Equipa 2 Equipa 2 Equipa 2 

Lucas Caramelo 
Kelvin  

Barbara  
João Fonseca 

Margarida 

Beatriz Santos 
Rita Silva 

Beatriz Matias  
Joana 

Matilde 
Rodrigo 
Rita C. 
Kevin 

Tabela 2 – Formação padrão dos grupos para 3 estações 
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3.2 Estilos de Ensino 

Os estilos de ensino a utilizados foram os que estavam planeados: o estilo de 

ensino por comando e o estilo de ensino por tarefa. Conforme tinha previsto consegui 

atribuir uma maior autonomia aos alunos na realização dos exercícios, nomeadamente 

nas situações de jogo reduzido. 

4. Avaliação 

4.1 Avaliação Formativa 

A avaliação formativa decorreu ao longo de todas as aulas, no sentido em que 

realizei sempre um pequeno balanço no final de cada sessão, assim como acompanhei 

sempre a evolução dos alunos com feedbacks tanto ao nível individual como de grupo. 

Ao nível da aptidão física, como seria de esperar, existiu uma regressão nos 

resultados do teste de aptidão aeróbia do vaivém, no entanto considero que seja 

importante realçar que a maioria dos alunos apresentou uma regressão menor do que a 

evidenciada na transição do 1º para o 2º período. O que poderá indicar que a utilização 

da ficha “páscoa desportiva” poderá ter causado algum impacto na atividade física dos 

alunos, uma vez que recebi vários feedbacks de alunos a relatarem que em determinado 

dia só realizaram atividade física para poderem registar na ficha. 

Nesta unidade de ensino, optei por não realizar a ficha com o grau de 

consecução dos objetivos de todas as matérias abordadas ao longo da mesma. Em vez 

disso, enviei como trabalho para casa, a realização da ficha de autoavaliação que será 

posteriormente corrigida por mim, dando espaço para realizar um pequeno comentário 

sobre a evolução do aluno ao longo de todo o ano letivo. A realização desta ficha só será 

elaborada no início da próxima unidade de ensino, constando no balanço da mesma a 

reflexão da aplicação desta estratégia. 

Torna-se importante referenciar, que o nível apresentado pelos alunos nas várias 

áreas e matérias, no 2ª período, encontra-se na plataforma moodle, assim como uma 

ficha que explica o que cada aluno tem de realizar para alcançar os respetivos níveis, 

introdutório e elementar, para as diversas matérias, o que poderá facilitar a realização da 

ficha de autoavaliação. 
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5. Calendarização  

Implementado 
1ª Unidade de ensino – 4ª Etapa 

semana 25 semana 26 semana 27 semana 28 semana 29 semana 30 

Data 02-Abr 05-Abr 09-Abr 12-Abr 16-Abr 19-Abr 23-Abr 26-Abr 30-Abr 03-Mai 07-Mai 10-Mai 

Aula 65 e 66 67 68 e 69 70 71 e 72 73 74 e 75 76 77 e 78 79 80 e 81 82 

Espaço G2 Pav. G2 Pav. G2/G3 Pav. G2/G3 Pav. G2 Pav. G2 Pav. 

Futebol  
    

 

      
Andebol  

    

 

      
Basquetebol  

    

 

      
Voleibol  

    

 

      
Ginástica de solo  

    

 

      
Ginástica de aparelhos  

    

 

      
Patinagem  

    

 

      
Salto em altura  

    

 

      
Lançamento do Peso  

    

 

      
Velocidade e estafetas  

    

 

      
Salto em Comprimento  

    

 

      
Badminton  

     

 

         
Luta  

      

 

         
Tenis  

      
 

         
Dança  

      
 

         
Orientação  

    

 

      
Aptidão Física  F.G. 

   

 

      
Conhecimentos  

    

 

      
 

 
Tabela 3 – Calendarização Implementada na 4ª unidade de ensino da 3ª etapa 
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6. Objetivos de formação do professor 

Ao nível dos meus objetivos de formação para esta unidade de ensino, considero 

que consegui manter o controlo à distância da turma nas diferentes tarefas, reduzindo 

assim os episódios de comportamentos fora da tarefa e/ou de desvio, o feedback 

constante, e o conhecimento prévio dos alunos, levou a que por vezes antecipasse 

comportamentos fora da tarefa. A meu ver, mantive a estratégia de reforçar as boas 

prestações de alguns alunos para promover o empenho de todos, tendo para isso criado 

momento de pausa e reflexão em cada grupo de trabalho, destacando os melhores 

exemplos no balanço final das sessões.  

No que toca à melhoria dos hábitos de higiene e boa conduta (e.g. pontualidade, 

cabelos apanhados), considero que a turma evolui bastante, dado que a maior parte dos 

alunos tornou-se pontual e assíduo, e quando chegam atrasados preocupam-se em 

transmitir os motivos ao professor, compreendendo que erraram. A estratégia de colocar 

a lista de presenças na plataforma moodle, assim como a avaliação das atitudes e 

comportamentos, foi uma mais-valia para a evolução dos alunos neste aspeto. Os alunos 

comentam uns com os outros, e nenhum gosta de apresentar uma má classificação numa 

avaliação, muito menos quando a mesma é exposta para os colegas e encarregados de 

educação poderem consultar. 

Consegui, reforçar de uma forma eminentemente positiva, os alunos que 

evidenciarem mudanças relativas às suas atitudes e comportamentos, utilizando também 

para isso a caderneta do aluno. Inicialmente, quando solicitei a caderneta dos alunos que 

considerei que um reforço positivo iria trazer benefícios para o seu empenho, a resposta 

dos alunos foi negativa, dado que por norma, sempre que um professor solícita a 

caderneta a um aluno é para relatar aspetos negativos. No entanto, após leitura dos 

recados para os encarregados de educação evidenciei um claro empenho por parte 

desses alunos, chegando inclusive mais cedo às aulas para ajudarem nas tarefas de 

montagem do material. 

No que diz respeito à criação de rotinas “âncora” (e.g. local especifico de 

reunião) evidenciei de forma progressiva que a implementação das mesmas, originou a 

redução dos comportamentos fora da tarefa, potenciando assim o tempo potencial de 

aprendizagem. Contudo, outros fatores contribuíram sinergicamente para a redução dos 

comportamentos fora da tarefa, potenciando assim o tempo potencial de aprendizagem e 

subsequentemente a melhoria do clima de aula, nomeadamente aspetos organizacionais 
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que não estão diretamente relacionadas com as matérias, mas que influenciam toda a 

qualidade do processo ensino aprendizagem. Nas várias estações, foram colocados arcos 

fora dos limites do espaço respetivo aos exercícios, isto para que os alunos pudessem 

colocar o material que estava a ser utilizado (e.g. bolas) aquando da transição e 

momentos de instrução. Foram utilizados bancos suecos entre estações, de modo a criar 

uma separação física entre exercícios, possibilitando também um local de reunião para 

os momentos de instrução. A redução dos tempos de instrução, e o aproveitamento dos 

jogos de aquecimento para distribuir coletes, de forma a que quando acabasse o 

aquecimento pudesse realizar um momento de instrução curto, demonstrando apenas os 

exercícios novos, e estipulando os grupos que iriam primeiro para cada estação, deste 

modo as equipas/pares de trabalho já estavam estipulados e diferenciados através dos 

coletes. 
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7. Aquecimento padrão 

Na tabela seguinte, está explicito o aquecimento que utilizei inicialmente na 

primeira semana de aulas desta unidade de ensino, e em seguida coloquei a tabela do 

aquecimento padrão que elaborei em todas as aulas subsequentes: 

Aquecimento Padrão utilizado na 1ª semana 

Dia da semana 3ª Feira 6ª feira 

Objetivos 

Garantir uma adaptação progressiva 

do organismo ao esforço, mobilizar 

os alunos para a prática e serenar os 

estudantes nos momentos que 

antecedem a transmissão de 

informação importante sobre a aula 

(período de instrução).  

Garantir uma adaptação progressiva do 

organismo ao esforço, mobilizar os 

alunos para a prática e serenar os 

estudantes nos momentos que 

antecedem a transmissão de informação 

importante sobre a aula (período de 

instrução).  

Descrição 

Os alunos deslocando-se de forma 

coesa, formando um grupo compacto, 

realizam os exercícios propostos (ou 

pelo professor, ou por um aluno 

nomeado pelo professor), mantendo 

sempre um ritmo de corrida constante 

à volta do espaço da aula: 

 

- Corrida para a frente; Corrida para 

trás; Skipping alto (subir joelhos); 

Calcanhar atrás; Deslocamento lateral 

(virados para o interior e para o 

exterior do espaço de aula); 

Multisaltos; Rodar os braços à 

frente/atrás; Rodar o tronco. 

 

-Deslocarem-se de várias formas, e ao 

som da palma formarem grupos com 

o número de alunos que o professor 

disser (deslocarem-se em corrida, ao 

pé coxinho, em corrida lateral, andar 

a caranguejo, em carrinho de mão, em 

saltitares). 

 

- (opcional) Jogo dos arcos: exercício 

de cooperação, semelhante ao jogo 

das cadeiras, mas cujo objetivo é que 

toda a turma consiga estar no mínimo 

de arcos possível.  

Os alunos deslocando-se de forma coesa 

à volta do espaço de aula (G1), realizam 

os exercícios propostos pelo professor 

mantendo sempre um ritmo de corrida 

em consonância com a música de fundo: 

 

- Corrida para a frente; Corrida para trás; 

Skipping alto (subir joelhos); Calcanhar 

atrás; Deslocamento lateral (virados para 

o interior e para o exterior do espaço de 

aula); Multisaltos; Rodar os braços à 

frente/atrás; Rodar o tronco. 

Estilos de Ensino Comando ou tarefa. Comando. 

  

Tabela 4 – Aquecimento padrão da 1ª semana 
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Aquecimento Padrão utilizado até ao final a U.E. 

Dia da semana 3ª Feira 6ª feira 

Objetivos 

Garantir uma adaptação progressiva 

do organismo ao esforço, mobilizar 

os alunos para a prática e serenar os 

estudantes nos momentos que 

antecedem a transmissão de 

informação importante sobre a aula 

(período de instrução).  

Garantir uma adaptação progressiva do 

organismo ao esforço, mobilizar os 

alunos para a prática e serenar os 

estudantes nos momentos que 

antecedem a transmissão de informação 

importante sobre a aula (período de 

instrução).  

Descrição 

1) Apanhada do túnel:  

- Os alunos dispersos pelo campo, fogem de um colega que está a apanhar 

(conforme o decorrer do jogo podem ser colocados mais alunos a apanhar). Para 

apanhar os colegas basta tocar, é proibido agarrar ou puxar. Quando um aluno é 

apanhado deve sair da área de jogo e realizar uma volta a correr à volta do campo 

de voleibol, realizando diferentes exercícios (skipings baixos; saltitar de arco em 

arco; transpor barreiras, passos de gigantes por cima de cordas) ao longo desta, 

regressando em seguida para o jogo. Sempre que um aluno sair da área de jogo 

será considerado apanhado e realizará também a volta ao campo. Se todos os 

alunos forem apanhados são nomeados novos alunos para apanhar. 

2) Apanhada em Corrente ou jogo da raposa: 

- Os alunos em pares, deslocam-se para meio campo de futsal. O aluno A coloca 

um colete pendurado nos calções (raposa). O aluno B, sem qualquer colete, rouba 

o colete (rabo da raposa). O deslocamento só deve ser realizado na posição base 

do voleibol. Sempre que o aluno B conseguir roubar o colete passa ele a ser a 

raposa. Se ninguém conseguir roubar o colete ao colega, ao sinal da professora 

trocam as funções. 

3) Apanhada em corrente com bola de basquetebol ; 

4)Jogo do Dia e da Noite (meio campo – duas linhas azuis): 

Os alunos divididos em duas equipas de 12 e 11 elementos cada uma no campo, 

realizam o seguinte: A uma equipa é dado o nome de “Noite” e a outra o nome de 

“Dia”.A equipa da “Noite” coloca-se sobre a linha dos 3 metros do campo de 

Voleibol e a equipa “Dia” sobre a linha do meio campo. Caso o professor diga 

“Dia”, os alunos desta equipa deverão correr para apanhar o colega que se 

encontra à sua frente. Caso consigam apanhar antes de este chegar à linha de 

serviço do campo de Voleibol a equipa ganha um ponto, caso o adversário passe 

antes de ser apanhado, a sua equipa ganha um ponto. Os pontos são dados pelo 

número de colegas apanhados ou “salvos”.  Conforme a minha indicação os 

alunos partem de diferentes formas (decúbito ventral, dorsal etc). 

5) Jogo do mata adaptado. 

Estilos de Ensino Tarefa. Tarefa 

 

Tabela 5 – Aquecimento padrão utilizado até ao final da U.E. 


