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1.Introdução – 2ª etapa 

 

Após a Avaliação Inicial – 2ª UE da 1ª etapa do processo ensino-

aprendizagem, cujos propósitos fundamentais consistiram em estabelecer regras, 

conceitos, hábitos na disciplina, determinar as aptidões e dificuldades dos alunos nas 

diferentes matérias, procedendo simultaneamente à revisão/actualização dos 

resultados obtidos no ano anterior e proceder à caracterização do aluno/turma, nas 

diferentes matérias, condição física e conhecimentos, surge agora a 2ª etapa 

caracterizada pela fase de Aprendizagem. 

Na 2ª etapa passarei a leccionar ou consolidar as diferentes matérias 

abordadas na Avaliação Inicial, onde foram detetadas as carências e as virtudes dos 

alunos nas diferentes matérias. Após um balanço, os alunos são distribuídos por 

grupos de Níveis de Aprendizagem iniciando-se o desenvolvimento das estratégias de 

introdução e aprendizagem das modalidades nas diferentes áreas, de uma forma 

lógica e coerente, adaptada à realidade dos alunos da turma, adaptada ao programa e 

adaptada aos objetivos estabelecidos para cada matéria. 

Como instrumento de ajuda ao trabalho a realizar, em anexo estão os 

exercícios e progressões mais apropriados para cada modalidade, proporcionando 

situações acessíveis e progressivas a todos os alunos, de forma a potencializar o 

processo de aprendizagem. 

A flexibilização deste plano está presente, uma vez que é a operacionalização 

do que se pretende colocar em prática, podendo sofrer alterações de acordo com o 

desenvolvimento das aulas, sendo então o documento orientador das minhas práticas 

que se irão seguir.  

2. Objetivos da 2ª Etapa – Aprendizagem 

 Garantir a aprendizagem das competências básicas nas matérias prioritárias, 

de forma a possibilitar um adequado desenvolvimento da UE seguinte; 

 

 Desenvolver as competências base necessárias à progressão na maioria das 

matérias prioritárias; 

 

 Desenvolver as capacidades referentes à aptidão física onde se notam maiores 

lacunas na maioria dos alunos da turma, como é o caso da aptidão aeróbia e 

da força superior. 
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 Acompanhar com maior atenção os alunos com maiores dificuldades ao longo 

de todas as aulas; 

 

 Consolidar regras de funcionamento e rotinas organizativas na aula; 

 

 Garantir um clima favorável à aprendizagem, possibilitando e promovendo a 

participação de todos os alunos. 

 

2.1. Caracterização da 2º Etapa 

 

O primeiro passo para a elaboração deste trabalho é a consulta e análise dos 

resultados obtidos na Avaliação Inicial nas várias áreas. Posteriormente e de acordo 

com o número de aulas e roullement é feita a selecção das matérias e dos conteúdos 

a leccionar nas Unidades de Ensino, bem como a escolha dos exercícios e atividades 

que vão ser apresentados aos alunos nessas mesmas aulas, de modo a que consigam 

atingir os objetivos propostos para o plano anual e de etapa. 

Devido ao roullement disponível e de forma a rentabilizar ao máximo tempo e 

espaço, dividi esta 2ª etapa em 5 UE (Ginástica, Desportos Coletivos, Atletismo, 

Raquetes e Dança). 

 

2.2. Duração da 2ª Etapa e recursos espaciais 

 

Nos quadros seguintes são apresentadas todas as aulas planeadas para a 2ª 

etapa, especificando as Unidades de Ensino e respetivo espaço:  

 

 2ª etapa – 3 de Janeiro a 7 de Fevereiro 

Unidades de 

Ensino 

Matérias 
Datas 

Nº 

aulas 

Nº 

semanas 

1ª UE 
Ginástica de solo e 

aparelhos 
3,8 e 31 de Jan 5 

5,5 
2ª UE 

Desp 

Coletivos+Badminton 

10, 15, 17, 22 

de Jan 
6 

3ª UE Atletismo 24, 28 de Jan; 7 5 
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de Fev 

4ª UE Dança e acrobática 5 de Fev ½ 

**- a condição física é sempre trabalhada em todas as aulas. 

 

- Recursos Espaciais e Número de Aulas 

 

Ginásio (G) 3 

Sala de Ginástica (SG) 6 

Campo 1 (C1) 5 

Campo 2 (C2) 3 

TOTAL 17 
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2.3. Calendarização 

 

7º2ª 2º Período 

Etapa 2ª Etapa - Aprendizagem 

Semana 1 2 3 4 5 6 7  

Data  3-Jan 8-Jan 10-Jan 15-
Jan 

17-Jan 22-
Jan 

24-Jan 29-
Jan 

31-Jan 5-Fev 7-Fev 12-
Fev 

   

Dia Semana  5ª 3ª 5ª 3ª 5ª 3ª 5ª 3ª 5ª 3ª 5ª 3ª    

Nº Aula  38,39 40 41,42 43 44,45 46 47,48 49 50,51 52 53, 54     

Unid Ensino            UE1              UE1         UE2       UE2            UE2             UE2         UE3          UE3          UE1-AF      UE4-AF       

Espaço  SG SG C1 C1 G G C2 C2 SG SG C1     

Matérias e 
Objectivos 
específicos 
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2.4. Número de aulas previstas por modalidade 

 

Matéria 

2ª Etapa 

(Nº aulas por 

matéria) 

Andebol 3 

Basquetebol 3 

Futebol 2 

Voleibol 2 

Atletismo 3 

Badminton 1 

Ginástica 5 

Testes Físicos 

ESBF 
0 

“Fitnessgram” 0 

Testes 

Teóricos/Auto-

Avaliação 

0 

 

3. Objetivos a atingir nesta etapa - intermédios 

 

Os objetivos a atingir em cada matéria, foram adaptados a partir dos 

Programas Nacionais de Educação Física e com base nos resultados da avaliação 

inicial, sendo esta uma decisão definida pelo Grupo de Educação Física da ESBF. 

Estes objetivos pertencem a uma fase intermédia de aprendizagem que visam levar os 

alunos a saber o que têm de saber e fazer, antes de atingirem os objetivos terminais. 

É uma fase de progressão e transição. 

 

3.1. Objetivos comuns a todas as matérias 

 

Nesta 2ª etapa o aluno deverá... 
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a)  Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 

grupo: 

 

 Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 

no papel de parceiros quer no de adversários; 

 

 Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento próprio, 

bem como as opções do (s) outro (s) e as dificuldades reveladas por ele (s); 

 

 Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com oportunidade, 

promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação 

própria e do (s) outro (s); 

 

 Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as 

acções favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional na actividade 

da turma; 

 

 Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 

actividade individual e do grupo, considerando as que são apresentadas pelos 

companheiros com interesse e objectividade; 

 

 Assumindo compromissos e responsabilidades de organização e preparação 

das atividades individuais e/ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as 

tarefas inerentes; 

 

 Combinando com os companheiros decisões e tarefas de grupo com equidade 

e respeito pelas exigências e possibilidades individuais. 

 

b) - Analisar e interpretar a realização das atividades físicas seleccionadas, 

aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética 

desportiva, etc. 
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3.2. Objetivos Específicos por Matéria – Atividades Físicas 

3.2.1. Voleibol 

7º2ª 

GEF – Nível Pretendido (Parte 

Elementar) 
Nº de alunos por nível 

Nível Introdução: 

- Serve por baixo - coloca a bola de forma 

difícil 

- Recebe o serviço por cima e passa para 

outro campo 

- Recebe o serviço manchete e passa 

para outro campo 

 

Todos os alunos 

 

3.2.2. Basquetebol 

7º2ª 

GEF – Nível Pretendido (Introdutório) Nº de alunos por nível 

Nível Introdução: 

Situação de jogo 3x3 em campo reduzido: 

- S/ bola desmarca-se para receber ou 

aclarar; Como defesa acompanha um 

jogador em progressão para o cesto; 

- Em progressão com bola passa ou 

dribla;  

- Após perda de bola Na defesa do 

jogador c/ bola dificulta o drible, o passe e 

o lanç assume-se como defesa e disputa 

a bola ao adv; 

- Em posse de bola e próx cesto faz 

lança-mento na passada ou curta 

distância 

Todos os alunos 
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3.2.3. Andebol 

7º2ª 

GEF – Nível Pretendido (Introdutório) Nº de alunos por nível 

Nível Introdução: 

Situação de jogo 4+1 x 4+1: 

- Recebe e passa armando o braço (pega 

da bola); 

- Passa e recebe em corrida (progressão 

por passe);  

- Desmarca-se (quebra do alinhamento);  

- Intercepta e leva a bola (coloca-se na 

linha de passe); 

- Dribla e remata em salto com êxito - 

marca golo 

 

Todos os alunos 

3.2.4. Futebol 

7º2ª 

GEF – Nível Pretendido (Introdutório) Nº de alunos por nível 

Nível Introdutório 

 

- Conduz a bola em progressão na 

direcção da baliza;  

- Desmarca-se domina e controla a bola;  

- C/ bola controlada passa a um comp em 

desmarcação;  

- Remata e marca golo qdo está isolado;  

- Após perda de bola procura desarmar o 

adv.;  

- Após perda de bola assume atitude 

defensiva 

Nº1 - Ana Ramos 

Nº2 - Ana Carolina Tavares  

Nº3 - Ana  

Nº7 - Colon 

Nº8 - Daniela  

Nº10 – Débora 

Nº14 – Gércia 

Nº19 – Maria 
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Elementar 

 

- Enquadra-se ofens após recepção da 

bola.  

- Conduz a bola para progressão ou 

penetração e remata S/ bola, desmarca-

se e dá linhas de passe 

- Marca advers após perda de bola sem 

faltas - Recupera bola e inicia o ataque  

- Enquadra-se como G-R e defende a 

bola 

Nº 4 - Bruno Pandas  

Nº5 - Carlos Costa) 

Nº6 - Carlos Oliveira  

Nº11 - Erson Adelino  

Nº12 - Fábio Ferreira  

Nº15 – Gonçalo 

Nº17 - João Silva 

Nº18 – Marco 

Nº21 – Vladyslav 

Avançado 

 

- Passa, desmarca-se e dá condições de 

progressão colectiva  

- Passa ao companheiro. em 

desmarcação c/ pés ou de cabeça  

- Remata com os pés ou de cabeça com 

êxito - - Como defesa distingue sit. 

Igualdade numérica (marcação do 

adversário) 

- Como defesa distingue sit. Igualdade 

numérica (marcação de zona) 

Nº 9 – David 

Nº13 – Filipe 

Nº16 – João Tomé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Ginástica de Solo 

7º2ª 

GEF – Nível Pretendido (Introdutório) Nº de alunos por nível 

Nível Introdução: 

Sequência individual: 

- Avião (tronco paralelo ao chão, 

segmentos em extensão) 

- Apoio facial invertido (segmentos em 

extensão com posição perpendicular ao 

Todos os alunos à exceção do David. 
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chão) 

- Rolamento à frente (termina na 

direcção do ponto de partida) 

- Roda (braços em elevação lateral e 

termina na direcção do ponto de partida) 

- Rolamento à retaguarda (termina na 

direcção do ponto de partida) 

- Ponte (mãos por baixo dos ombros e 

pés por baixo dos joelhos) 

Parte Elementar  

(o Aluno realiza pelo menos 3/6 dos 

indicadores para o Nível Elementar, ou 

seja se o aluno atingir o nível introdutório 

atinge automaticamente o Parte do 

Elementar, uma vez que realizou 3 

indicadores do nível introdutório) 

 

Nível Elementar: 

Sequência individual: 

- Avião (tronco paralelo ao chão, 

segmentos em extensão) 

- Apoio facial invertido (segmentos em 

extensão com posição perpendicular ao 

chão) 

- Rolamento à frente saltado de pernas 

afastadas (termina na direcção do ponto 

de partida com pernas afastadas) 

- Rodada (braços em elevação lateral e 

termina de costas para a direcção do 

ponto de partida) 

- Rolamento à retaguarda de pernas 

afastadas (termina na direcção do ponto 

de partida com pernas afastadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 9 - David 
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3.2.6. Ginástica de Aparelhos 

7º2ª 

GEF – Nível Pretendido (Introdutório) Nº de alunos por nível 

Introdução 

Plinto: 

- Salto ao eixo (voo com bacia acima dos 

ombros e apoio das mãos entre as 

pernas) 

- Salto entre mãos (voo com bacia acima 

dos ombros e apoio das mãos por fora 

das pernas) 

 

Mini-trampolim: 

- Salto em extensão (corpo em extensão 

com braços em elevação)  

- Salto engrupado (fecho dos m.i. 

seguido de extensão) 

- Salto em carpa (afastamento seguido 

de junção dos m.i. em extensão) 

- Salto com meia-pirueta completa 

(manter controlo do corpo em extensão e 

braços sempre em elevação) 

Todos os alunos. 

3.2.7. Ginástica Acrobática 

7º2ª 

GEF – Nível Pretendido (Introdutório) Nº de alunos por nível 

Nível Introdução: 

Pares: 

- A.f.i. sobre base (base em extensão 

dorsal com braços em extensão e volante 

igual mas em posição simétrica oposta) 

- A.f.i. com base de pernas afastadas 

(base sentado de pernas afastadas e 

volante executa a.f.i.) 

- Titanic (base com joelho flectido e 

Todos os alunos 
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volante em extensão no joelho do base) 

- Tank (rolamento à frente a dois, com as 

mãos nos tornozelos) 

 

 

 

4.2.8. Badminton 

7º2ª 

GEF – Nível Pretendido (Introdutório) Nº de alunos por nível 

Introdução  

- Realiza posição base  

- Realiza a pega na raqueta (todos os 

dedos envolvem o cabo da raqueta  

- Coloca volante na área de serviço (sem 

ser na diagonal) 

- Realiza batimentos consecutivos com o 

colega 

- Bate volante em trajetórias altas  

- Bate volante em trajetórias baixas 

 

Toda a turma 

3.2.9 Atletismo 

7º2ª 

GEF – Nível Pretendido (Introdutório) Nº de alunos por nível 

Introdução  

Nível Introdução: 

Barreiras: 

- Corrida com transposição de 

pequenos obstáculos em técnica de 

barreiras (uma perna em flexão lateral e 

outra em extensão à frente) 

 

Salto em altura: 

Toda a turma 
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- Realiza o salto com o pé mais distante 

do colchão 

- Realiza o salto de tesoura 

 

- Em corrida de estafetas (4x60m), 

entrega o testemunho sem desaceleração 

nítida na zona de transmissão, utiliza a 

técnica descendente e ascendente, 

recebe em aceleração sem controlo 

visual. 

 

 

3.2.10. Dança 

7º2ª 

GEF – Nível Pretendido (Introdutório) Nº de alunos por nível 

Nível Introdução: 

Individual de movimento, com ambiente 

musical adequado (músicas populares, 

tradicionais e outras), de acordo com a 

marcação dos compassos binário, ternário 

e quaternário:  

 

- Desloca-se em toda a área, no ritmo e 

sequência dos apoios correspondentes à 

marcação, combinando lento/rápido, 

forte/fraco e pausa/contínuo:  

 

- Combina o andar, o correr, as voltas e 

as quedas em pequenos saltos em todas 

as direcções e sentidos variando os 

apoios na impulsão e na recepção 

(dois/um, um/dois, dois/dois, um/outro, 

um/mesmo).  

- Combina o andar e o correr com voltas 

Toda a turma. 
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simples, sobre os dois pés e um pé, à 

esquerda e à direita.  

- Realiza um equilíbrio/«estátua»  durante 

cada pausa da música ou da marcação 

rítmica ou outro sinal.  

- Acentua características musicais (ritmo, 

dinâmica, timbre, altura, ou forma) com 

acções características dos passos 

padronizados (deslizar, bater, empurrar, 

puxar, afastar, subir, descer, etc.) 

movimentos locomotores e não 

locomotores, diferenciando a acção dos 

segmentos corporais.  

- Utiliza combinações pessoais de 

movimentos locomotores e não 

locomotores para expressar a sua 

sensibilidade a temas sugeridos pelo 

professor (imagens, sensações, emoções, 

histórias, composições musicais, etc.).  

 

3.3. Aptidão Física 

Nesta etapa serão consideradas como capacidades físicas prioritárias, isto é, 

onde mais alunos manifestaram piores resultados na Avaliação Inicial, a resistência e 

a força superior, no entanto não serão descuradas as restantes capacidades.  

Como tenho vindo a referir os grandes objetivos para este ano são conseguir 

que todos os alunos atinjam a ZSAF (testes fitnessgram) e que cheguem ao nível de 

obtenção de sucesso dos testes propostos pelo GEF. 

Na tabela seguinte indicam-se os desempenhos na realização dos diferentes 

testes de avaliação das capacidades motoras: 

 

Capacidade Motora Objectivo 

Velocidade 
Realizar uma corrida de 40m em máxima velocidade sem 

desacelerar na parte final 

GEF – Nível Pretendido (Introdutório) Nº de alunos por nível 
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Parte introdutória  

20,01``raparigas 

-20,01`` rapazes 

 

Nº7 – Colon 

Nº17 – João Silva 

Nº18 – Marco 

Nº21 - Vladyslav  

Introdutória  

-7,93``raparigas 

-7,34`` rapazes 

 

Nº3 – Ana Filipa Domingos 

Nº4 – Bruno Pandas 

Nº6 Carlos Oliveira 

Nº8 – Daniela 

Nº9 – David 

Nº12 – Fábio 

Nº13 – Filipe 

Nº14 – Gércia 

Nº15 – Gonçalo 

Nº16 – João Tomé 

Nº19 – Maria 

Parte Elementar  

-7,93``raparigas 

-7,34`` rapazes 

 

Nº1 - Ana Ramos 

Nº2 - Ana Tavares 

Nº10 – Débora 

Elementar  

-6,59 `` rapazes 

Nº5 – Carlos Costa  

Nº11 – Erson 

Resistência Realizar uma corrida contínua no período de 8 minutos. 

GEF – Nível Pretendido (Introdutório) Nº de alunos por nível 

Parte do Introdutório Todos os alunos 

Força 
Realização de abdominais, extensões de braços e salto a 

pés juntos 

GEF – Nível Pretendido (Introdutório) Nº de alunos por nível 

Introdutório 

3 abdominais – raparigas 

9 abdominais - rapazes 

Nº 4 – Bruno Pandas 

Nº7 –Colon Jumo 

Nº13 – Filipe 

Nº14 – Gércia 

Nº15 – Gonçalo 

Nº16 – João Tomé 

Nº17 – João Silva 
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Nº18 – Marco 

Parte do Elementar 

11 abdominais – raparigas 

21 abdominais - rapazes 

Nº1 - Ana Ramos 

Nº2 - Ana Tavares 

Nº3 – Ana Filipa Domingos 

Nº5 – Carlos Costa  

Nº6 Carlos Oliveira 

Nº8 – Daniela 

Nº9 – David 

Nº10 – Débora 

Nº11 – Erson 

Nº12 – Fábio 

Nº19 – Maria 

Nº21 – Vladyslav 

Flexibilidade Senta e alcança, ombros 

GEF – Nível Pretendido (Introdutório) Nº de alunos por nível 

Introdutório 

10 cm – raparigas 

8 cm - rapazes 

Nº 4 – Bruno Pandas 

Nº5 – Carlos Costa  

Nº10 – Débora 

Nº11 – Erson 

Nº12 – Fábio 

Nº13 – Filipe 

Nº15 – Gonçalo 

 

Parte Elementar 

19 cm – raparigas 

15 cm - rapazes 

Nº1 - Ana Ramos 

Nº2 - Ana Tavares 

Nº14 – Gércia 

Nº16 – João Tomé 

Nº17 – João Silva 

Nº19 – Maria 

Elementar 

26 cm – raparigas 

20 cm - rapazes 

Nº3 – Ana Filipa Domingos 

Nº6 Carlos Oliveira 

Nº7 –Colon Jumo 

Nº8 – Daniela 

Nº9 – David 

Nº18 – Marco 
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Nº21 – Vladyslav 

3.4. Conhecimentos 

 

Para a Área dos Conhecimentos, para além dos conhecimentos relativos às 

várias atividades físicas, foram definidos pelo Grupo de Educação Física da Escola 

Secundária Braamcamp Freire outros temas a leccionar. Para tal não defino nenhuma 

aula específica sendo que abordarei esses conteúdos ao longo do período sempre que 

não for possível realizar aula prática, seja por motivos climatéricos ou outros.  

Assim sendo, os alunos devem conseguir adquirir os seguintes conhecimentos, 

no final da 2ª Etapa: 

 

1. A aula de Educação Física 

1.1 Equipamento  

1.2 Balneários 

1.3 A estrutura da aula de Educação Física 

1.4 O papel do Professor na Aula 

1.5 O papel do aluno na aula 

 

2. O Nosso Corpo: Como Funciona 

2.1 Células, orgãos, sistemas e aparelhos 

2.2 Aparelho Circulatório 

  2.2.1 Frequência Cardíaca e exercício físico 

  2.2.2 Sangue 

2.3 Aparelho Respiratório 

2.4 Aparelho Locomotor 

  2.4.1 Ossos 

  2.4.2 Articulações 

  2.4.3 Músculos 

2.5 Sistema Nervoso 

 

3. Capacidades Físicas, Condição Física e Aptidão Física 

3.1 Das capacidades Físicas à Aptidão Física 

 

A. Uma alimentação equilibrada (a nossa alimentação) 
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Os objetivos gerais serão conhecer o funcionamento do corpo, organizar a 

ativação e o retorno à calma, saber identificar as diferentes capacidades condicionais 

e coordenativas, praticar exercício físico e conhecer as suas vantagens e saber palicar 

o repouso. 

Como objetivos específicos - ter conhecimentos sobre as estruturas do 

movimento, aparelho respiratório, circulatório e locomotor, sistema nervoso, 

capacidades coordenativas e condicionais e aptidão física. 

A avaliação desta área, será efetuada através de um teste teórico sobre os 

conteúdos referidos acima em bolt e sobre as Atividades Físicas (dia 5 de março). 

Serão também avaliados epla análise dos resultados e reflexão com os alunos. Toda a 

matéria teórica está presente no livro didático.  

Ao longo da etapa tentarei desenvolver metodologias que possam motivar os 

alunos a saberem e a quererem desenvolver competências na área dos 

conhecimentos, através do diálogo e através das suas pesquisas individuais.  

 

4. Estratégias e formas de Organização 

 

Durante esta etapa iremos incidir em três tipos de estratégias: relativas ao 

comportamento do professor, relativas ao comportamento do aluno e relativas à 

organização e funcionamento da aula. 

De seguida faremos uma breve consideração sobre o que pretendemos com 

cada uma das estratégias. 

4.1 Estratégias Relativas ao Comportamento do Professor 

 

Sempre que possível tentarei: 

 

 Intervir de forma célere, objetiva e adequada junto dos alunos que se 

apresentem inativos ou com dificuldades;  

 Intervir oportunamente nas situações práticas, no sentido da correcção, através 

da emissão de feedbacks variados e apropriados; 

 Atenuar receios dos alunos relativamente aos erros de execução, 

confrontando-os com o facto de que a aprendizagem só é possível com o erro 

e respetiva correcção.  

 Demonstrar profissionalismo para que os alunos sintam confiança no meu 

trabalho; 
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 Disponibilidade total ao longo da aula para esclarecimento de dúvidas e 

questões pertinentes, relacionadas com os assuntos leccionados; 

 Consciencializar os alunos acerca dos objetivos a atingir e do modo de 

realização, sempre que são introduzidos novos conteúdos. 

 

4.2 Estratégias Relativas ao Comportamento do Aluno 

 

 Permitir a realização da aula a quem estiver devidamente equipado; 

 Quem não realiza a aula fará um relatório da mesma, ou realizará tarefas 

relacionas com a atividade (fazer de árbitro, auxiliar na organização e 

montagens dos diferentes espaços da aula, fazer registos de tempos, outros); 

 Colaboração com os colegas e com a professora; 

 Solicitar sugestões de trabalho; 

 Desenvolver atividades que possam motivar e aumentar os índices de 

empenho do aluno/turma; 

 Respeito entre todos: os colegas, a professora, a assistente operacional, os 

espaços inerentes à disciplina e o material; 

 Aplicar o lema: “saber ganhar, saber perder e querer aprender” – ter fairplay – 

ser tolerante com as dificuldades ou facilidades dos colegas, não desmotivar. 

4.3 Estratégias Relativas à Organização e Funcionamento da Aula 

 

 Dar sempre tarefas aos alunos que não realizam a aula prevista, de modo a 

não perturbarem o andamento da sessão e incentivá-los no futuro a realizarem 

as aulas;  

 Utilizar os alunos mais dotados, como agentes de ensino e modelos 

 Atribuir aos exercícios um aspecto marcadamente lúdico e ou competitivo;  

 Adaptar as regras das modalidades ensinadas ao nível do desempenho 

psicomotor dos alunos para que se possa promover o sucesso quer individual 

quer colectivo; 

 Definir regras e normas de funcionamento para as aulas de EF: 

 Retirar fios, brincos e anéis (meninas com piercings coloca 

adesivos); 

 Ao apito do professor e contagem até 5, os alunos correm para 

junto da professora, quem não estiver até á contagem 

crescente, realiza 5 flexões; 
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 Para terminar o exercício a professora dá 2 apitos seguidos; 

 No final da aula quem se portou pior desmonta o material e 

arruma-o adequadamente, ou quem não realizou a aula. 

 Estabelecer rotinas de organização das sessões de modo a gerir de forma mais 

eficaz a gestão do tempo de aula, no sentido de que o aluno disponha de mais 

tempo útil de prática; 

 Reduzir os tempos de espera, fornecendo uma quantidade elevada de 

oportunidades de prática motora; 

 O ensino das regras das diferentes modalidades deve ter em consideração o 

objetivo de cada uma delas em competição (o golo, o ponto ou a etc.), devendo 

sempre ser introduzidas quando são apresentados os aspectos técnico-tácticos 

que lhes dizem respeito; 

 Repetir de forma sistemática e progressiva os objetivos operacionais para a 

aula, fazendo variar a forma e a estrutura dos exercícios bem como os seus 

critérios de êxito; 

 Prever variantes de facilidade e de dificuldade para os vários exercícios; 

 Criar situações específicas de exercícios para os alunos com mais dificuldades 

ou mais dotados, respetivamente, variantes de facilidade e variantes de 

dificuldade; 

 Variar as posições e papéis dos alunos, em situação de jogo e de exercício 

para que todos tenham solicitações a todos os níveis; 

 Utilizar o questionamento durante as aulas enquanto explico os exercícios de 

forma a prognosticar a evolução dos alunos, e como forma de ligação para a 

extensão de conteúdos. 

 Reduzir a duração de apresentação da atividade que deve ser clara e concisa. 

Para tal devo seleccionar objetivos que correspondam ao nível de habilidades 

dos alunos, seleccionar os pontos mais importantes para o sucesso, fornecer 

elementos de auto-controle e utilizar meios diversificados pois a capacidade de 

atenção do aluno é limitada;  

5. Estrutura das aulas 

 

 Todas as aulas leccionadas serão organizadas em três partes distintas.  

 1ª parte/inicial – refere-se à parte inicial, entre 4 e 10 minutos, que engloba a 

instrução inicial e o aquecimento, tanto geral como específico. Esta parte tem 

como principal objetivo o de preparar os alunos para as atividades que se irão 

desenvolver ao longo da aula: 
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Aquecimento 

Existe um conjunto de preocupações que devem ser tidas em conta no 

planeamento dos exercícios propostos para aquecimento, tanto no 

aquecimento geral como no específico, uma vez que o objetivo é de preparar o 

organismo para o que será desenvolvido na aula. Uma das primeiras 

preocupações surge na necessidade de existir uma relação entre o que é 

realizado durante o aquecimento específico e as matérias que serão 

apresentadas na parte fundamental da aula. Por exemplo, se as matérias 

abordadas durante a aula forem jogos desportivos coletivos será conveniente a 

aplicação de jogos pré-desportivos no aquecimento. Como característica 

fundamental surge a atividade de todos os alunos e por conseguinte sejam 

proporcionados exercícios lúdicos e motivantes. 

 

 2ª parte/fundamental - é constituída pelos exercícios de desenvolvimento dos 

objectivos específicos da aula: 

Instrução 

Os tempos de aula dedicados à instrução são variados, no entanto, devem ser 

transmitidos de uma forma rápida e concisa. No início da aula, prevê-se um 

período de instrução inicial, onde serão indicados os objetivos da aula, a sua 

relação com as aulas anteriores e os pré-requisitos necessários para o 

desenvolvimento dos objectivos propostos. A instrução realizada entre os 

exercícios deve focar a descrição do exercício, a organização e os critérios de 

êxito. No final da aula será realizado um balanço final onde se deve apresentar 

os conteúdos de uma forma sintetizada, de fácil compreensão. Serão também 

indicados os principais aspetos que se apresentaram ao longo da aula, tanto 

positivos como negativos. 

É necessário perceber a importância da demonstração acompanhada da 

transmissão da informação. Sabendo que a informação visual é melhor retida 

do que a verbal, devemos, sempre que possível realizar uma demonstração do 

que foi referido, acompanhada de uma descrição verbal, de forma a colmatar 

as possíveis faltas de percepção dos alunos. A demonstração deve ser sempre 

apresentada o mais perto possível da realidade, tanto em velocidade como na 

sua execução global, de forma a ser percebida no seu contexto real.      

 

 3ª parte/conclusão – tem como objetivos o de retorno à calma, 

análise/avaliação da aula efetuada, informação sobre a próxima e conclusão da 

aula: 
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Retorno à calma 

O retorno à calma integra-se na parte final da aula, sendo essencialmente 

realizados marcha e/ou alongamentos, principalmente dos segmentos 

corporais que estiveram mais ativos. 

 

6. Avaliação 

 

A avaliação dos alunos será feita segundo um princípio formativo e sumativo, 

ao nível da área das Atividades Físicas, Conhecimentos, Condição Física e Normas e 

Hábitos na Educação Física. 

A área das Atividades Físicas corresponde a 45% da nota final, sobrando 20% 

para a área dos Conhecimentos, 15% para a Aptidão Física e 20% para o parâmetro 

de Normas e Hábitos na Educação Física. 

 Nesta etapa os alunos serão avaliados nos parâmetros definidos acima, 

especificamente nas informações recolhidas durante (Aval formativa) e no final desta 

etapa (Aval sumativa - testes). 

A avaliação formativa - através de registos de avaliação em cada aula e 

apontamentos da professora sobre o empenho, pontualidade, atenção, cumprimento 

das tarefas propostas, respeito pelos outros e aprendizagens concretas dos alunos 

relativas a cada matéria das Atividades Físicas. Neste segmento avaliarei ao nível do 

desempenho, atitudes e conhecimentos sobre em quatro áreas: 

 

1) Tarefa 

a. Desempenho, atitude e conhecimentos demonstrados; 

2) Critérios de êxito 

a. Realiza as habilidades propostas nas diversas situações de exercício ou 

jogo. 

3) Condições de avaliação 

a. Observação direta; 

b. Aplica os conteúdos com êxito, ou não; 

4) Critérios de sucesso 

a. O aluno cumpre o nível de introdução/parte elementar ou elementar, 

quando o seu desempenho, atitudes e conhecimentos são alcançados 

na sua plenitude. 
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Anexos 

VOLEIBOL 

 

Exercícios 

Variantes 

Objectivos 
Facilidade Dificuldade 

1) Controlar a bola com 

as mãos acima da testa, 

com pequenos toques. 

 

 Toques 

baixos, 

utilizando a 

bola de 

iniciação. 

 Toques altos e 

com a bola de 

voleibol 

 Tomar consciência da 

impossibilidade de contacto 

visual com o chão. 

 

 

 

 

 

2) Execução de toques, 

alternadamente em cada 

antebraço, no 1/3 inferior 

deste. 

 Toques 

baixos, 

utilizando a 

bola de 

iniciação. 

 Toques altos e 

com a bola de 

voleibol 

 Tomar 

consciência do 

local de contacto da 

bola. 

 

3) Realização do passe 

e da manchete. 

 Toques 

baixos, 

utilizando a 

bola de 

iniciação. 

 Toques altos e 

com a bola de 

voleibol 

 Preocupação da 

colocação das mãos na bola 

(passe) e dos antebraços 

(manchete). 

4) “Passe Sentado” – O 

aluno, sentado no solo 

com as pernas 

estendidas e afastadas, 

mantém uma bola de 

voleibol nas mãos 

colocadas como no 

passe. Outro aluno 

colocará uma das mãos 

sobre a bola e 

acompanhará, sem 

perda de contacto, os 

movimentos de flexão e 

 O aluno que 

empurra a 

bola exerce 

menor 

pressão 

sobre a 

mesma. 

 O aluno que 

empurra a 

bola exerce 

maior pressão 

sobre a 

mesma. 

 Sentir o nível de tensão 

dos braços e observar a 

correcta colocação das mãos 

e dos dedos do aluno. 
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extensão dos braços do 

companheiro que 

actuam a bola contra a 

resistência passiva das 

mãos do colega 

ajudante. 

5) “Amortecer bola” – 

O aluno atira a bola ao 

ar e tenta amortecê-la 

com os antebraços. 

 Atirar a bola 

alto. 

 Partir da 

posição de 

joelhos. 

 Sensibilização para o 

contacto com a bola em 

manchete. 

6) “Sustenta bola” – O 

aluno realiza toques de 

sustentação com os 

antebraços, tentando 

manter a bola no ar. 

 Fazer pelo 

menos 3 

toques de 

sustentação 

consecutivos

. 

 Fazer pelo 

menos 5 

toques de 

sustentação 

consecutivos. 

 Posicionamento do corpo 

e contacto com a bola em 

manchete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plano da 2ª Etapa 

 

Sandra Gonçalves – Estágio Pedagógico 2012/2013 28 

BASQUETEBOL 

Exercícios 

Variantes 

Objectivos 
Facilidade Dificuldade 

1) 2 a 2, frente a frente 

ao longo do campo, 

executam os diferentes 

tipos de passe, quem 

recebe passa a bola de 

volta. 

 Passe de peito e 

picado; 

 Distâncias diferentes;  

 Em movimento. 

o Alunos mais 

próximos uns 

dos outros. 

o  Realizam o 

exercício a 

uma menor 

velocidade. 

 

 

 Afastamento 

em relação ao 

colega e duas 

bolas em jogo. 

 

 Iniciação ao passe e 

recepção. 

2) 2 a 2, frente a frente 

ao longo do campo, 

executam os diferentes 

tipos de passe, ao 

mesmo tempo que um 

dos alunos se desloca 

para a frente e outro 

para trás. Desde a linha 

lateral de um lado do 

campo até à outra linha 

lateral do outro lado do 

campo. 

 Alunos mais 

próximos uns 

dos outros. 

  Realizam o 

exercício a 

uma menor 

velocidade 

o Afastamento 

em relação ao 

colega.  

o Rapidez na 

execução do 

exercício 

 Iniciação ao passe e 

recepção em movimento. 

3) Grupos de 2 alunos, 

cada um com 1 bola. Um 

deles faz um passe 

picado para o colega, de 

maneira a que possa 

receber o passe de peito 

realizado pelo seu 

colega. O exercício 

realiza-se durante algum 

tempo, após o qual os 

alunos trocarão as suas 

o Alunos mais 

próximos uns 

dos outros.  

o Realizam o 

exercício a 

uma menor 

velocidade. 

 

o Afastamento 

em relação ao 

colega. 

o  Rapidez na 

execução do 

exercício. 

 Passe de peito, passe 

picado e recepção. 
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funções.   

4) 2 a 2, frente a frente 

ao longo do campo, um 

aluno com bola faz drible 

de progressão em 

direcção ao colega, 

contorna o colega, volta 

para o seu lugar e 

devolve a bola. 

 Realizam o 

exercício a 

uma menor 

velocidade. 

o Rapidez na 

execução do 

exercício. 

 Iniciação ao drible de 

progressão. 

5) Os alunos colocam-se 

em duas fila em frente 

ao cesto. Aluno com 

bola, faz passe ao seu 

par e desmarca-se para 

o cesto, realiza 

lançamento parado após 

receber a bola devolvida 

do seu par. 

 Proximidade 

com o cesto 

e o percurso. 

o Afastamento 

em relação ao 

colega. 

 Iniciação do lançamento 

parado. 

6) Os alunos colocam-se 

numa fila em frente ao 

cesto. Realizam 

lançamento após drible 

de progressão simples. 

 Lançamento 

parado. 

o Lançamento na 

passada. 

 Iniciar/Melhorar o 

lançamento parado. 

7) Os alunos colocam-se 

numa fila em frente ao 

cesto com pinos. 

Realizam drible de 

progressão a contornar 

os pinos e no final 

executam lançamento. 

- Menos pinos. 

- Realizam o 

exercício a uma 

menor 

velocidade 

- Mais pinos. 

-  Rapidez na 

execução do 

exercício. 

 Melhorar o drible de 

progressão.  

8) Situação de jogo 

informal, 3x3 com 

vantagem numérica de 

3x2 nas quatro tabelas. 

- - 

 Utilizar todos os requisitos 

da técnica individual do 

Basquetebol. passe, 

recepção, drible e 
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Em grupos de 5, os 

alunos colocam-se na 

metade de um campo.  

lançamento parado. 

9) Jogo reduzido 3 x 3 , 

metade do campo, 

executando só passe e 

lançamento. 

 Passe de 

peito a curtas 

distâncias e 

lançamento 

parado 

 Passe de peito 

a grandes 

distâncias entre 

os colegas e 

lançamento na 

passada. 

 Visualização do terreno de 

jogo, controlo da trajectória 

da bola e controlo do 

movimento do adversário e 

colegas. 
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ANDEBOL 

 

Exercícios 

Variantes 

Objectivos 
Facilidade Dificuldade 

1) Alunos dispostos 2 a 

2, frente a frente ao 

longo do campo. 

Realizam vários 

exercícios de passe e 

recepção:  

- Passe de ombro e 

picado; 

- Com mão hábil e não 

hábil; 

- Distâncias diferentes;  

- Em movimento. 

 Alunos 

mais próximos 

uns dos outros.  

 Realizam o 

exercício a 

uma menor 

velocidade. 

 Afastamento em 

relação ao colega. 

 Realizar o 

exercício com as 

duas mãos; 

introduzir outra 

bola. 

 

 Criar um maior número de 

estímulos possíveis, para 

ajudar o aluno a concentrar-se 

na forma como lança a bola e 

recebe. 

 

2) 2 a 2, frente a frente 

ao longo do campo, 

executam os diferentes 

tipos de passe, ao 

mesmo tempo que um 

dos alunos se desloca 

para a frente e outro 

para trás. Desde a linha 

lateral de um lado do 

campo até à outra linha 

lateral do outro lado do 

campo. 

 Alunos 

mais próximos 

uns dos outros. 

  

Realizam o 

exercício a 

uma menor 

velocidade. 

 Afastamento 

em relação ao 

colega. 

  Rapidez na 

execução do 

exercício. 

 Iniciação ao passe e 

recepção em movimento. 

3) Grupos de 2 alunos, 

cada um com 1 bola. Um 

deles faz um passe 

picado para o colega, de 

maneira a que possa 

receber o passe de 

ombro realizado pelo seu 

colega. O exercício 

o Alunos mais 

próximos 

uns dos 

outros.  

o Realizam o 

exercício a 

uma menor 

o Afastamento em 

relação ao 

colega. 

o Rapidez na 

execução do 

exercício. 

 Passe de ombro, passe 

picado e recepção. 
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realiza-se durante algum 

tempo, após o qual os 

alunos trocarão as suas 

funções.   

velocidade. 

 

4) 2 a 2, frente a frente 

ao longo do campo, 

fazem passe de ombro 

ao mesmo tempo que se 

afastam um do outro até 

chegarem às linhas 

laterais de cada  lado do 

campo. 

 Realizam o 

exercício a 

uma menor 

velocidade. 

o Rapidez na 

execução do 

exercício. 

 Melhorar o passe de ombro 

e recepção em movimento. 

5) 2 a 2, frente a frente 

ao longo do campo, um 

aluno com bola faz drible 

de progressão em 

direcção ao colega, 

contorna o colega, volta 

para o seu lugar e 

devolve a bola. 

 Realizam o 

exercício a 

uma menor 

velocidade. 

o Rapidez na 

execução do 

exercício. 

 Iniciação ao drible de 

progressão. 

6) Alunos dispostos 

numa e noutra metade 

do campo. 2 a 2 a partir 

da linha do meio campo. 

Quando terminam a 

execução vão para o 

final da fila que se 

encontra na outra 

metade do campo. 

Alunos virados sempre 

para a baliza. Não 

realizar corrida lateral.  

 Passar para o peito 

do colega; 

 Um colega na baliza. 

 Proximidade 

com o 

colega. 

o Afastamento do 

colega e duas 

bolas para os 

que fazem 

muito bem. 

 

 Criar um maior número de 

estímulos possíveis, para 

ajudar o aluno a concentrar-se 

na forma como lança a bola e 

recebe. 

 

7) Jogo de 3x3 em meio  Grau de  Fazer com as  Melhorar o passe de 
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campo, só vale passes. 

Equipa que consegue 

dez passes consecutivos 

marca ponto. 

  

Proximidade. 

 Fazer sempre 

com a mão 

hábil,primeir

o. 

 

duas mãos. 

 Aumentar a 

distância. 

 Fazer com 

duas bolas. 

 Receber no ar. 

ombro, trabalhar a 

desmarcação para recepção 

de bola, concentração de jogo. 

 

8) Situação de jogo 

informal 4+1x4+1 em 

campo de dimensões 

menores, com os pinos a 

fazerem de baliza de um 

lado e outro. Cada duas 

equipas na metade de 

um campo 

 Passes em 

curtas 

distâncias e 

remate em 

apoio 

o Passes a 

grandes 

distâncias entre 

os colegas e 

remate em 

apoio. 

 Visualização do terreno de 

jogo, controlo da trajectória da 

bola e controlo do movimento 

do adversário e colegas. 
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FUTEBOL 

 

Exercícios 

Variantes 

Objectivos 
Facilidade Dificuldade 

1) 2 a 2, frente a frente. 

Passe e recepção (à 

distância de 3-5 m). 

 Utilizar só o 

pé hábil. 

 Não 

aumentar a 

distância no 

exercício. 

 Utilizar 

também o pé não 

hábil. 

 Aumentar a 

velocidades de 

execução. 

 Recepção com o bordo 

interno e externo de ambos 

os pés. 

2) 2 a 2. Passe com 

corrida de um dos alunos 

para a frente e outro 

para trás. Alternar a 

posição relativa dos 

alunos. 

 Utilizar só o 

pé hábil. 

 Não 

aumentar a 

distância no 

exercício. 

 Utilizar 

também o pé não 

hábil. 

 Aumentar a 

velocidade de 

execução. 

 Utilizar duas 

bolas. 

 Orientação espacial do 

corpo. Recepção da bola 

com o bordo interno do pé. 

3) Conduzir a bola 

através de um círculo 

definido com linhas 

curvas, rectas, oitos, 

círculos, etc. 

 Usar apenas 

o pé hábil. 

 Poder parar a 

bola para se 

orientar ou 

enquadrar 

com a baliza. 

o Conduzir a 

bola com os 

dois pés. 

o Aumentar a 

velocidade do 

exercício. 

 

 

 Realizar o circuito no 

menor tempo possível. 

Utilização do bordo interno e 

externo, planta e peito do pé. 

Percepção individual da bola. 

4) Orientar a bola num 

percurso em ziguezague, 

por entre os pinos em 

estafeta ou em percurso 

cronometrado. 

 Usar apenas 

o pé hábil. 

 

o Conduzir a 

bola com os 

dois pés. 

o Aumentar a 

velocidade do 

exercício. 

 Colocação do corpo entre 

o obstáculo e a bola. 

Orientação da bola com o 

bordo interno, externo e peito 

do pé. Velocidade elevada. 

5) Jogo dos 10 passes. 

Um ponto por cada vez 

que uma equipa o 

consegue. Equipas de 6 

 Usar apenas 

o pé hábil 

 Poder parar a 

bola para se 

 Conduzir a 

bola com os dois 

pés. 

 Aumentar a 

 Condução de bola com 

sucessivas mudanças de 

direcção e velocidade. E 

manutenção da posse de 
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elementos com dois 

adversários. 

orientar ou 

enquadrar 

com a baliza. 

velocidade do 

exercício. 

bola. 

8) Situação de jogo 

informal 4x4 em campo 

de dimensões menores, 

com os pinos a fazerem 

de baliza de um lado e 

outro. Cada duas 

equipas na metade de 

um campo 

 Passes em 

curtas 

distâncias e 

remate 

o Passes a 

grandes 

distâncias 

entre os 

colegas e 

remate  

 Visualização do terreno de 

jogo, controlo da trajectória 

da bola e controlo do 

movimento do adversário e 

colegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 
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ATIVIDADES GÍMNICAS 

 

Ginástica de Solo 

Rolamento à frente 

Exercícios 

Variantes 

Objectivos 
Facilidade Dificuldade 

1) Num plano inclinado, 

realizar rolamento á 

frente (com pernas 

juntas e afastadas). 

. 

- 

 Realização do 

movimento sem 

ajudas e sem 

plano inclinado. 

 

 Tomar consciência do 

desequilíbrio e do rolamento 

do corpo. 

 

 

 

 

 

Rolamento à retaguarda 

Exercícios 

Variantes 

Objectivos 
Facilidade Dificuldade 

1) Rolamento à 

retaguarda num plano 

inclinado. 

 O aluno 

apenas se deixa 

enrolar para trás 

tentando manter 

as componentes 

críticas. 

 Realização do 

movimento sem 

plano inclinado.  

 Tomar consciência da 

posição das mãos, da nuca e 

da bacia. 

 

 

 

 

 

 

Apoio Facial Invertido 

Exercícios 

Variantes 

Objectivos 
Facilidade Dificuldade 

1) No espaldar realizar 

apoio facial invertido ou 

pino. 

 O executante 

trepa com as 

pernas os vários 

andares do 

espaldar, até se 

encontrar em 

apoio facial 

 O aluno depois 

de realizar o pino 

faz rolamento à 

frente. 

 Facilitar a paragem, o 

alinhamento do corpo na 

posição invertida e o 

rolamento. 
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invertido. 

 

 

 

Roda 

Exercícios 

Variantes 

Objectivos 
Facilidade Dificuldade 

1) Roda em cima do 

banco sueco. 

 O aluno 

realiza o 

movimento sem 

extensão dos 

membros 

inferiores. 

 O aluno realiza 

o movimento 

efectuando uma 

breve corrida 

antes e realiza 

roda sem banco 

sueco. 

 Tomar consciência da 

passagem pela posição 

semi-invertida e da elevação 

bacia à vertical dos apoios. 

 

 

 

 

 

Ginástica de Aparelhos 

Salto em Extensão / Salto Engrupado / Meia-Pirueta 

Exercícios 

Variantes 

Objectivos 
Facilidade Dificuldade 

1) O aluno partindo de 

um plano elevado e com 

os pés juntos, efectua o 

salto em extensão, 

engrupado e meia 

pirueta para o colchão 

de quedas. 

 Executa no 

solo. 

 

 O aluno que 

efectua 

correctamente 

estes saltos, 

realiza carpa 

pernas afastadas 

e uma pirueta. 

 

 Aumentar o tempo da fase 

aérea possibilitando a 

extensão completa dos 

segmentos corporais; 

recepção equilibrada. 

 

 

 

 

Salto Entre-Mãos 

Exercícios 

Variantes 

Objectivos 
Facilidade Dificuldade 

1) Corrida de balanço e 

saltar para cima do plinto 

 Sem balanço 

colocar mão e 

 Sair em Salto 

Entre-Mãos 

 Tomar consciência das 

várias fases do salto. 
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colocando os pés e as 

mãos sobre este. 

pés sobre o 

plinto. 

 

  

 

 

GINÁSTICA ACROBÁTICA 
 

Exercícios 
Variantes 

Objectivos 
Facilidade Dificuldade 

1x1 - Pegas: simples, 
punho, braços. 

    Conhecer formas de 
pegas 

Monte: com ajuda de 
2 bancos suecos ou 2 
plintos (caixas) subida 
do volante para o 
base, de frente um 
para o outro 

Ajuda dos 

bancos 

suecos 

Sem ajuda Aprender o monte 

Monte: com ajuda de 
2 bancos suecos ou 
2 plintos (caixas) 
subida do volante 
para o base, de 
costas um para o 
outro 

Ajuda dos 

bancos 

suecos 

Sem ajuda Aprender o monte 

 

 

BADMINTON 

Exercícios 
Variantes 

Objectivos 
Facilidade Dificuldade 

1 Apanhada 

Apanhada com o volante 

em cima da raquete 

 Permitir que 

o volante 

caia mais 

vezes 

 Mão menos 

hábil 

 Aquecimento e 

manuseamento da 

raquete 

2 Técnica Individual 

Realizar exercícios 

individualmente; dar 

toques utilizando os 

gestos de lob e clear; 

Jogar contra a parede; ir 

  

 Menor 

Velocidade 

de execução 

  

 Mão menos 

hábil 

 Maior 

Velocidade de 

execução 

 

 Aprendizagem dos 

gestos técnicos  
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a correr sem deixar o 

volante cair 

3 Jogo Cooperação 1x1 

Utilização dos 

batimentos de lob e clear  

  

 

  

 Realizar o 

jogo em 

competição 

  

 Realização dos 

gestos em situação 

de jogo  

 

ATLETISMO 

 
O objectivo mais elevado previsto para esta etapa é o nível Elementar. 
 
Situações de aprendizagem: 

 

SALTO EM ALTURA 

Exercícios 

Variantes 

Objectivos 
Facilidade Dificuldade 

 Corrida de balanço e 

saltar para cima do plinto 

colocando os pés e as 

mãos sobre este. 

 Sem balanço 

colocar mão e 

pés sobre o 

plinto. 

 

 Sair em Salto 

Entre-Mãos 

 

 Tomar consciência das 

várias fases do salto. 

 

 

Sem ,fasquia, salto para 

cima com 2,3 passadas 

 Sem balanço   Com as 

passadas, 

balanço  

 Tomar consciência das 

várias fases do salto. 

 

Tocar numa bola 

suspensa 

 Altura baixa  Aumento da 

altura 

 Tomar consciência de 

saltar o mais alto possível 

Tesoura com 3,4 

passadas de corrida de 

balanço, com fasquia 

elástica 

 Altura baixa  Aumento da 

altura 

 Tomar consciência da 

técnica de tesoura 

Corrida, chamada e 

saltos seguidos. Pé de 

chamada, esquerdo, 

direito e esquerdo 

 Altura baixa  Aumento da 

altura 

 Tomar consciência das 

várias fases do salto e do 

lado que “dá mais jeito” 
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Corrida retilínea, 

chamada e salto, de 

ambos os lados 

 Altura baixa  Aumento da 

altura 

 Tomar consciência das 

várias fases do salto e do 

lado que “dá mais jeito” 

  

Barreiras 
 

Exercício Objectivo Variantes 

Facilidade Dificuldade 

Realizar a 
transposição da 
parte exterior da 
barreira apenas 
com uma das 
pernas (impulsão 
ou ataque).  

Consciencializar 
para o movimento 
que cada uma das 
pernas deve 
realizar. 

Altura da barreira 

baixa 

Aumento da altura 

Realizar a 
transposição de 
barreiras baixas 
apenas com a 
preocupação da 
extensão da perna 
de ataque. 

Preocupação 
apenas com o 
movimento da 
perna de ataque. 

Altura da barreira 

baixa 

Aumento da altura 

Realizar a 
transposição de 
barreiras baixas 
apenas com a 
preocupação da 
flexão lateral da 
perna de impulsão. 

Preocupação 
apenas com o 
movimento da 
perna de impulsão. 

Altura da barreira 

baixa 

Aumento da altura 

Realizar a 
transposição de 
barreiras baixas 
apenas com a 
preocupação da 
extensão à frente 
da perna de 
ataque. 

Preocupação 
apenas com o 
movimento da 
perna de ataque. 
 

Altura da barreira 

baixa 

Aumento da altura 

 
 
Estafetas 

Exercício Objectivo Variantes 

Facilidade Dificuldade 

Em filas de com 4 a 
5 elementos 
realizar um 
percurso e entregar 
o testemunho com 
trajectória 
descendente e 

 
Percepção do 
gesto técnico de 
passagem e de 
recepção do 
testemunho  

 
Realizar o percurso 
em máxima 
velocidade mas 
abrandar na altura 
da passagem do 
testemunho 

 
Realizar o percurso 
na máxima 
velocidade sem 
nunca abrandar 
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ascendente 

O aluno corre e dá 
a volta a um pino 
voltando à zona de 
partida onde o 
espera 1 colega. 
Contorna um pino 
nessa posição e 
transmite o 
testemunho após 
passar esse pino.  

Percepção do inicio 
da corrida antes do 
colega chegar. 

Diminuir a distância 
dos pinos; Permitir 
contacto visual e 
desaceleração. 

Aumentar a 
velocidade e retirar 
o controlo visual. 

O aluno em corrida 
apanha o 
testemunho em 
cima de um plano 
elevado. 

Percepção da 
transmissão do 
testemunho em 
velocidade. 

Diminuir a 
velocidade. 

Aumentar a 
velocidade. 

Uma fila de 5 
alunos corre à volta 
de um espaço. O 
primeiro da fila 
“sprinta” e dá a 
volta alcançando a 
fila de novo. Nesse 
momento transmite 
o testemunho ao 
actual 1º aluno da 
fila, e fica para 
último lugar.  

Percepção da 
corrida e 
transmissão do 
testemunho em 
deslocamento. 

Diminuir a 
distância; Permitir 
contacto visual e 
desaceleração. 

Aumentar a 
velocidade e retirar 
o controlo visual. 

Os alunos 
transpõem 
livremente uma 
barreira, por forma 
a definirem a perna 
de ataque. 

Definição da perna 
de ataque 

Barreira na posição 
mais baixa possível 

Barreira 
ligeiramente 
elevada 

Lateralmente às 
barreiras, do lado 
da perna de 
ataque, os alunos 
transpõem as 
barreiras, 
unicamente com 
esta perna.  

Treino da perna de 
ataque. 

Barreira na posição 
mais baixa possível 

Barreira 
ligeiramente 
elevada 

Lateralmente às 
barreiras, do lado 
da perna de 
impulsão, os 
alunos transpõem 
as barreiras, 
unicamente com 
esta perna. (este 
exercício pode ser 
executado desde a 
andar até a correr 
ou em skypping ). 

Treino da perna de 
impulsão. 

Barreira na posição 
mais baixa possível 

Barreira 
ligeiramente 
elevada 
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Os alunos realizam 
uma corrida de 
barreiras, que se 
encontram a 
diferentes 
distâncias e 
alturas. 

   Mexer na distância 
e na altura 

Adaptação às 
alturas e às 
distâncias. 

Corrida de 
barreiras, 
afastadas cerca de 
5m entre si, em 
que os alunos 
procuram dar 3 
passadas entre 
cada barreira. 

  Introduzir o número 
correcto de passos. 

 

Lançamento do peso 

Exercício Objectivo Variantes 

Facilidade Dificuldade 

Lançamento da 
bola medicinal em 
frente 

Tomar noção de 
lançamento 

Tamanho e peso 

da bola baixos 

Aumento do 

tamanho e peso da 

bola 

Lançamento do 
peso em frente, 
com a mão direita e 
esquerda 

Tomar noção da 
mão de lançamento 

Tamanho e peso 

da bola baixos 

Aumento do 

tamanho e peso da 

bola 

Lançamento lateral Tomar noção de 
lançamento 

Tamanho e peso 

da bola baixos 

Aumento do 

tamanho e peso da 

bola 

Lançamento do 
peso, sem balanço, 
para uma zona a 
determinada 
distância 

Tomar noção da 
técnica de 
lançamento 

Tamanho e peso 

da bola baixos 

Aumento do 

tamanho e peso da 

bola 

 

 

Salto em comprimento 

Exercício Objectivo Variantes 

Facilidade Dificuldade 

Corrida de 
obstáculos, 
diversos 

Ter noção da 
corrida em salto 

Tamanho e largura 

dos obstáculos, 

baixo 

Aumento do 

tamanho e largura 

dos obstáculos 

Corrida saltada por 
zonas 

Ter noção da 
corrida em salto 
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Corrida saltada 
com impulso 
vertical, passando 
por cordas 
suspensas 

Ter noção do 
impulso vertical 

Altura das cordas 

ao chão, baixa 

Aumento da altura 

das cordas ao chão 

Corrida de balanço,  
e chamada num 
apoio elevado 

Ter noção das 
fases iniciais do 
salto 

  

Corrida de balanço, 
chamada e salto 
para zonas mais 
distantes e receção 
engrupada na areia 

Ter noção das 
fases iniciais do 
salto 

  

Corrida de balanço, 
chamada e salto 
passando por cima 
de uma corda 
suspensa, a 2m da 
tábua de chamada 

Ter noção das 
fases do salto 

Altura da corda ao 

chão, baixa 

Aumento da altura 

da corda ao chão 

 

Corrida de Velocidade 

Exercício Objectivo Variantes 

Facilidade Dificuldade 

Jogos: apito, barra 
do lenço, das cores 

Utilizar, de uma 
forma jogada, as 
técnicas da corrida 
de velocidade  

  

Corridas de 15m 
em pequenas 
passadas e com 
cadência skipping 

Aprender a técnica 
de corrida 

  

Corrida de 20m, 
com partida ao 
sinal sonoro 

Aprender a partida, 
velocidade de 
reação 

  

Corrida de 20m, 
com partida ao 
sinal visual 

Aprender a partida, 
velocidade de 
reação 

  

Corrida lançada, 
em coluna o último 
parte para a frente 
da mesma 

Aprender a técnica 
de corrida 

  

Corrida de 20m, 4 
concorrentes, com 
partida de pé e 
com chegada, 
cortando uma linha 
de lã 

Ter noção das 
fases da corrida 
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Dança 
 

Exercício Objectivo Variantes 

Facilidade Dificuldade 

Utilização de 
sequências 
musicais: palmas 
no solo, no próprio 
corpo, palmas 
contra palmas 

Ouvir e reproduzir 
sons 

Poucas sequências Aumento das 

sequências 

Caminhar ou correr 
segundo um ritmo 
dado: acelerar ou 
desacelerar 
progressivamente, 
acelerar significa 
deslocamento à 
frente, desacelerar, 
atrás 

Identificar 
variações de 
movimento 

Baixas cadências Aumento do 

número de 

cadências 

Ouvir uma música 
e interpretá-la: com 
posturas, gestos, 
deslocamentos 

Identificar ritmos   

Sequências 
rítmicas: caminhar 
por todo o espaço 
ao ritmo indicado (1 
bat=1 apoio), à sua 
paragem, 
expressar uma 
figura 

Interpretar e 
expressar ritmos 

Poucas sequências 

e ritmos 

Aumento das 

sequências e 

ritmos 

Executar a 
seguinte 
sequência: posição 
de frente a 2 
apoios para 1 apoio 
e para 2, volta e 
segue para 1 apoio 
e para outro, roda 
sobre 1 pé (parte 
anterior) e termina 
em 2 apoios 

Ter noção de 
sequência rítmica, 
tempo, ritmo, 
coordenação 

Baixo ritmo Aumento do ritmo 

Executar a 
seguinte 
sequência: ligações 
do andar com o 
correr e com voltas 
simples, sobre 1 pé 
e 2 pés, à dta e à 
esq; 
equilíbrio/estátua e 
movimentos não 
locomotores 

Ter noção de 
sequência rítmica, 
tempo, ritmo, 
coordenação 

Baixo ritmo Aumento do ritmo 
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