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Balanço da 1ª Etapa – Avaliação inicial 

 
A 1ª etapa correspondeu à avaliação inicial dos alunos. Esta etapa decorreu 

com um planeamento diário, aula a aula, tendo em conta os espaços disponíveis. Esta 

forma de planear por um lado foi benéfica pois forneceu-me mais tempo para elaborar 

os planos de aula, ver os materiais disponíveis e ir alterando/corrigindo algumas 

lacunas no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que eu não tinha muita 

experiência nesta área. Por outro lado, a falta de um planeamento global para toda a 

etapa resultou numa deficiente gestão do tempo, recursos materiais e espaciais, pois 

houve matérias que foram avaliadas para além do período destinado a esta etapa, e 

houve matérias que foram lecionadas mais que uma vez já que não tinha o espaço 

adequado para lecionar as restantes. Desta forma, entendo que o planeamento a 

longo prazo é essencial para o processo ensino-aprendizagem já que é necessário 

tempo nas situações de aprendizagem, rotinas e bastante contato com as 

modalidades, para que se note uma evolução nas aprendizagens e capacidades dos 

alunos. Igualmente, a rotação dos espaços constitui uma limitação significativa para 

um bom planeamento, já que são muitas as matérias que apenas podem ser dadas no 

espaço interior. 

Durante esta etapa senti certas dificuldades, tendo algumas delas sido 

superadas ao longo da mesma. O planeamento das unidades didáticas não foi uma 

dificuldade para mim, contudo a operacionalização do mesmo nem sempre acontecia 

da melhor forma. Uma das maiores lacunas que detetei na minha prestação foi a má 

gestão do tempo da aula, porque os alunos quando distribuídos em grupos não 

permaneciam o mesmo tempo em cada estação. O término da sessão à hora prevista 

também era uma realidade que nem sempre acontecia, relegando para 2º plano a área 

da aptidão física que era normalmente a prejudicada. Esta gestão do tempo da sessão 

tem vindo a ser otimizada, e penso que já me encontro disciplinada quanto a esta 

dimensão. Considero que um ponto forte do meu planeamento é a capacidade de 

pesquisa e de adequar as situações de aprendizagem ao nível e às necessidades dos 

alunos e a formação de grupos de nível. 

A avaliação dos alunos com recurso às grelhas de avaliação foi outra das 

maiores dificuldades, pois em muitas ocasiões as grelhas estavam desajustadas à 

realidade dos alunos, por vezes apresentavam-se demasiado exigentes/rigorosas ou 

fáceis, e possuíam demasiados critérios de êxito para um simples indicador, o que 

tornava todo o processo de avaliação tão pormenorizado que tornava impraticável a 
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observação correta dos alunos. Por consequência procedi a uma simplificação das 

grelhas de forma a auxiliar o processo de observação/avaliação dos alunos. 

Ao nível da condução do ensino, outra dificuldade detetada foi a capacidade de 

motivar os alunos e mantê-los empenhados nas tarefas que desempenham em 

autonomia, uma vez que os alunos necessitam de bastante acompanhamento da 

professora. Penso que os alunos ainda não têm muita responsabilidade e autonomia 

para trabalharem sozinhos. Esta liberdade concedida aos alunos inicialmente tem 

vindo a decrescer para permitir um melhor controlo da disciplina e um bom clima de 

aula. 

A organização é uma dimensão que ainda não se encontra completamente 

regularizada, pois deu-se um retrocesso desde o início da etapa até ao seu final. 

Normalmente, a escolha dos grupos de trabalho é feita por mim, preservando a 

liberdade de escolha dos alunos pelos colegas apenas dentro do mesmo grupo de 

nível, ou em tarefas de aquecimento e aptidão física. Este aspeto é positivo pois 

aumenta o tempo potencial de aprendizagem dos alunos. Contudo, é frequente a 

demora dos alunos a iniciarem a prática. Por este motivo, todas as tarefas de 

organização passaram a ser da responsabilidade da professora para que a aula 

pudesse ser mais fluída, e as transições entre exercícios ocorressem rapidamente. Os 

alunos têm vindo aos poucos a conquistar lugar na escolha das equipas, dentro do 

mesmo grupo de nível, e dos colegas com quem desejam trabalhar em determinada 

matéria. Ainda assim, é necessária a presença da professora para que o mesmo 

aconteça rapidamente. A organização do material tem vindo a fazer parte das tarefas 

dos alunos. Neste momento, para iniciar a aula com mais rapidez eu tenho procedido 

à montagem do material enquanto os alunos realizam o aquecimento e no final eles 

arrumam o material adequadamente. 

Quanto à comunicação esta é uma dificuldade que está a ser ultrapassada. 

Procuro projetar a voz para que todos os alunos oiçam, falar pausadamente e dispor a 

informação segundo uma sequência lógica. Em algumas circunstâncias, o estado de 

grande agitação em que os alunos se encontram dificulta todo o processo de 

instrução. Quando estas situações ocorrem, no final da aula estimulo os alunos a 

refletir sobre o modo como a aula decorreu, do que estava previsto fazer e do que foi 

concretizado devido ao comportamento perturbador deles. Esta agitação ocorre sem 

causa aparente, e sem data prévia, tendo a aula horário marcado sempre à mesma 

hora do dia, pelo que se pode entender que não é possível antever esta reação por 

parte dos alunos. 
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Os estilos de ensino utilizados foram o de comando e tarefa, já que conferem 

menos autonomia ao aluno e permitem ao professor ter um maior controlo sobre a 

turma. Estes serão os estilos a ser adotados neste plano de etapa, igualmente. 

Relativamente à disciplina, a turma apresenta 2 alunos que são normalmente a 

origem dos comportamentos de desvio. Tenho procurado colocar estes alunos com 

alunos mais empenhados e com quem gostei de trabalhar, o que nem sempre resulta. 

Nas últimas aulas desta etapa a minha postura também tem sofrido alterações para 

dar resposta aos comportamentos desviantes dos alunos. Tenho sido mais assertiva 

quando comunico com os alunos, fazendo prevalecer as minhas decisões sobre as 

deles, o que até aí tinha vindo a ser negociável sempre que possível, como por 

exemplo a escolha do aluno que iria ficar a apanhar os colegas no jogo da apanhada, 

entre outras decisões. A minha postura também se tornou mais ríspida, com menos 

sorrisos, reforçando os pontos fortes da aula e dos comportamentos dos alunos no 

final da aula, de maneira que compreendessem que esta minha exigência e autoridade 

eram benéficas para eles. 

A taxa de feedback que forneço por aula tem vindo a aumentar gradualmente, 

isto porque inicialmente tinha imensas preocupações como a gestão do tempo da aula, 

situações de aprendizagem e controlo dos alunos. Neste momento já fecho alguns 

ciclos de feedback, procurando faze-lo durante toda a aula. O feedback que forneço é 

essencialmente positivo, descritivo e prescritivo. Também recorro algumas vezes ao 

feedback interrogativo, parando as situações de aprendizagem, de modo que os 

alunos reflitam sobre o que estão a realizar. Todavia, ainda tenho dúvidas sobre a 

quantidade e frequência do feedback que não sei se corresponde à desejada. 

Relativamente à carga da aula, considero que a intensidade tem sido média-

alta, pois procuro ao máximo que não haja tempos mortos. Ainda assim, 

principalmente as transições entre exercícios e a formação de grupos são as fases 

que têm contribuído para uma diminuição da intensidade da mesma. A diferença entre 

alunos também é fator contributivo para a variação de intensidade na aula, uma vez 

que os alunos com melhores capacidades realizam a aula numa dinâmica 

completamente diferente da dos restantes. Desta forma tento motivar bastante estes 

alunos com menos capacidades, supervisioná-los durante a prática, dando-lhes 

bastante atenção, para que eles reparem nas minhas reações face aos esforços seus 

na tarefa, e procurem melhorar. 

Na maior parte das aulas consigo ter controlo sobre o tempo efetivo que os 

alunos estão na tarefa e não penso que essa percentagem de tempo seja reduzida, 

contudo, algumas vezes, os alunos estão efetivamente pouco tempo na tarefa quando 

eu me encontro a auxiliar os grupos que têm mais dificuldades, ou quando a instrução 
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não foi clara. Desta forma, preciso de garantir que após a instrução os alunos não 

apresentem muitas dúvidas para que o tempo na tarefa aumente. Desta forma tenho 

de realizar uma instrução breve, clara, focando o essencial e tenho de tentar perceber 

se o nível de atenção que o aluno apresenta é o adequado, para que esta seja 

recebida com sucesso pelo mesmo. Quanto à colocação de dúvidas, e dado que 

muitos alunos se inibem e não o fazem, é necessário dirigir questões a determinados 

alunos para identificar os aspetos que estes não compreenderam. 

Outra preocupação que tento concretizar é realizar sempre várias repetições do 

mesmo exercício para que os alunos tenham grande contato com a matéria e prática, 

e fazer no mínimo 2 séries nas tarefas de aptidão física, para que produza o efeito 

desejado. 

No final da aula o encerramento consiste em focar os aspetos relevantes da 

aula quanto às componentes das situações de aprendizagem e ao comportamento dos 

alunos, procurando motivá-los para a próxima sessão. Normalmente forneço feedback 

coletivo, mas também tenho de procurar fornecer o individual. 
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Caraterização da 2ª Etapa 

A 2ª etapa denomina-se prioridades de aprendizagem e nesta espera-se que 

os alunos ultrapassem as suas lacunas ao nível do desempenho nas matérias 

prioritárias, pelo que é necessário intervir nos aspetos onde os alunos têm mais 

dificuldade de modo a que alcancem os pré-requisitos e continuem a sua 

aprendizagem nas próximas etapas. Pelo facto das matérias a abordar serem 

prioritárias e, desta forma, bastante trabalhosas para os alunos, não poderemos 

apenas restringir as unidades de ensino a estas matérias. Se assim o fizesse poderia 

resultar como consequência a desmotivação dos alunos e o aumento dos 

comportamentos fora da tarefa. Desta forma, também vou manter no planeamento as 

matérias onde os alunos apresentam melhores desempenhos para que se mantenham 

predispostos para a aula, motivados e focados nas tarefas. 

Esta etapa tem a duração de 12 semanas, tendo início no dia 31 de Outubro de 

2012 e término no dia 18 de Janeiro de 2013. Esta etapa é constituída por um conjunto 

de 18 aulas, sendo que 5 aulas serão lecionadas no pavilhão gimnodesportivo, 4 aulas 

no espaço exterior 1 e 9 aulas no espaço exterior 2. Estas 18 aulas serão divididas em 

3 unidades de ensino. 

Relativamente à distribuição das aulas pelos espaços, é de referir que caso as 

condições meteorológicas sejam adversas, as aulas no espaço 2 irão ser substituídas 

por aulas teóricas, e a aula do dia 10 de Dezembro da 2ª unidade de ensino do 

pavilhão irá ser dedicada ao teste teórico do 1º período. 
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Calendarização 

 

  

2ª Etapa 

Prioridades de aprendizagem 

Início e fim da etapa: 31/10/2012 a 18/01/2013 

UE Mês Nº aula Duração Dia/Espaço Matéria 

      

1ª UE 
7 aulas 

 
31/10/12 

a 
30/11/12 

Out. 21 45’ 
31/10 

Espaço 1 
Voleibol + aptidão física (velocidade, força superior e 

média) 

Nov. 

22 e 23 90’ 05/11 
Espaço 2 

Voleibol + basquetebol + aptidão física (resistência + 
agilidade + força inferior) 

24 45’ 07/11 
Espaço 2 

Aula teórica 

Semana de 12/11 a 16/11 Torneio de futsal inter turmas 

28 e 29 90’ 19/11 
Pavilhão 

Avaliação inicial 

30 45’ 21/11 
Pavilhão 

Visita de estudo 

31 e 32 90’ 26/11 
Espaço 1 

Basquetebol + barreiras + aptidão física (flexibilidade) 

33 45’ 28/11 
Espaço 1 

Voleibol + barreiras + aptidão física (resistência + 
agilidade + força inferior) 

      

2ª UE 
5 aulas 

 
03/12/12 

a 
14/12/12 

Dez. 

34 e 35 90’ 03/12 
Espaço 2 

Barreiras + basquetebol + aptidão física (resistência + 
agilidade + força inferior) 

36 45’ 05/12 
Espaço 2 

Barreiras + basquetebol + aptidão física (flexibilidade) 

37 e 38 90’ 10/12 
Pavilhão 

Teste teórico + ginástica acrobática + basquetebol + 
aptidão física (flexibilidade) 

39 45’ 12/12 
Pavilhão 

Corta-mato escolar 

      

3ª UE 
6 aulas 

 
07/01/13 

a 
18/01/13 

Jan. 

40 e 41 90’ 07/01 
Pavilhão 

Ginástica de solo + futebol + aptidão física (velocidade) 

42 45’ 09/01 
Pavilhão 

Ginástica de solo + aptidão física (força superior + média) 

43 e 44 90’ 14/01 
Espaço 1 

Estafetas + futebol + aptidão física (resistência + força 
inferior) 

45 45’ 16/01 
Espaço 1 

Estafetas + futebol + aptidão física (flexibilidade) 



9 
 

Argumentação das opções 

Nesta etapa as matérias selecionadas prendem-se ao facto de serem matérias 

prioritárias e por outro lado, por serem motivadoras para os alunos. A escolha das 

matérias prioritárias recaiu sobre a ginástica acrobática, ginástica de solo, voleibol, 

corrida de barreiras e estafetas. As matérias mais motivantes são o futebol e 

basquetebol. Igualmente motivantes são o caso o voleibol e corrida de estafetas, que 

também são prioritárias. Assim, permito aos alunos que trabalhem matérias onde têm 

mais dificuldades, mas também matérias pelas quais têm gosto e revelam boas 

competências, de maneira a não existir desmotivação na turma. Cada matéria será 

lecionada no mínimo em 3 aulas para que se notem evoluções no desempenho dos 

alunos. Os objetivos de cada matéria serão adequados ao nível dos alunos, assim 

como as situações de aprendizagem. 

Na ginástica acrobática todos os alunos encontram-se no nível não introdutório, 

contudo alguns mostraram evoluir bem nesta matéria e conseguiram realizar uma ou 

duas figuras do nível elementar. Desta forma penso que as figuras selecionadas para 

esta matéria estão desajustadas, pelo que vou selecionar novas figuras do nível 

introdutório para os alunos realizarem de acordo com os PNEF. 

A escolha por estas matérias teve em consideração o roulement, e devido a 

este motivo deu-se o caso de algumas matérias prioritárias não terem surgido nesta 

etapa. Essas matérias são a patinagem e badminton, uma vez que o espaço exterior 

não é o adequado para as realizar. 

Na área da aptidão física irei lecionar resistência sob forma de corrida contínua, 

velocidade em circuito/estafetas, força (principalmente resistente) superior, média e 

inferior, e flexibilidade. 

Na área dos conhecimentos irei lecionar os benefícios do exercício físico, 

capacidades físicas e adaptações fisiológicas ao esforço físico (frequência cardíaca). 

 

Estilos de ensino 

O ensino, nesta etapa, será feito através do estilo de comando e tarefa. A 

escolha efetuada deve-se à falta de autonomia e rotinas da turma para realizar as 

tarefas. Assim, é possível controlar melhor a turma e a intensidade de trabalho da 

mesma. 
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Objetivos 

Voleibol 

 

Não Introdutório  
 Nível Introdutório 

Parte do Nível Introdutório  

Posição básica fundamental; 

Passe em situação de 1x1. 

 Passe em situação de jogo 3x3, 

posicionando-se corretamente no campo para 

efetuar o passe de acordo com a trajetória da 

bola. 

Manchete em situação de 1x1. 

 

Basquetebol 

 

Não Introdutório  

Nível Introdutório 

 

Parte do Nível Elementar 

Parte do Nível Introdutório   

Em exercício critério: 

Passe; 

Receção. 

 

Em situação de 2x2 realiza: 

Passe; 

Desmarcação; 

Receção. 

 Em situação de 3x3 realiza: 

Após receção enquadra-se 

ofensivamente; 

No ataque: 

- Desmarca-se; 

- Corta para o cesto; 

- Faz o aclaramento. 

 

Corrida de barreiras 

 

 Parte do Nível Elementar   Nível Elementar 

Ataca a barreira com elevação do joelho da 

perna de ataque; 

Extensão da perna de ataque. 

 Ataca a barreira com elevação do joelho da 

perna de ataque; 

Extensão da perna de ataque. 

Apoia o terço anterior do pé. 
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Ginástica acrobática 

 

Não Introdutório 

Realização de 2 figuras do nível introdutório: 

Utilização da pega adequada (frontal, simples, pulsos); 

O base oferece estabilidade na execução da figura; 

O volante sobe em equilíbrio para cima do base com ajuda; 

Ambos realizam a figura durante 3 segundos. 

 

Ginástica de solo 

 

Não Introdutório  
 Nível Introdutório 

 Parte do Nível Elementar 

Parte do Nível Introdutório   Nível Elementar 

Cambalhota à frente; 

Cambalhota à retaguarda; 

Roda. 

 
Pino de braços + cambalhota 

à frente; 

Avião; 

Ponte. 

 

Rodada; 

Pino de braços + cambalhota; 

Vela. 

 

Corrida de estafetas 

 

Não Introdutório   Nível Introdutório 

Recebe o testemunho na zona de transmissão 

com técnica de vela, com controlo visual; 

Sem acentuada desaceleração. 

 
Recebe o testemunho na zona de transmissão 

com técnica descendente, com controlo visual; 

Sem acentuada desaceleração. 
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Futebol 

 

Não Introdutório  
 Nível Introdutório 

 Parte do Nível Elementar 

Parte do Nível Introdutório   Nível Elementar 

Em exercício critério: 

Receção e passe; 

Controlo de bola em situação 

de condução de bola. 

 
Em situação 3x1 com guarda-

redes realiza: 

Passe e receção; 

Desmarcação; 

Decisão correta segundo a 

leitura de jogo. 

 
Em situação 3x3 ou 5x5 

realiza: 

Marcação ao seu atacante; 

Aclaramento; 

Decisão correta segundo a 

leitura de jogo. 

 

 

Área da Aptidão Física 

 

 Toda a turma 

Resistência: Corrida contínua de longa duração (7’), com intensidade moderada a vigorosa, sem 

diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relativa 

rapidez após o esforço. 

Velocidade: O aluno reage rapidamente a um sinal conhecido a partir de posições diversas (sentado, 

deitado, de costas) e realiza ações motoras cíclicas, percorrendo curtas distâncias, no menor tempo 

possível, sem perda de eficácia dos movimentos. 

Flexibilidade: Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa da elevada mobilidade articular e 

elasticidade muscular (flexão do tronco sobre a coxa, prancha ventral, cobra, afundos frontais e laterais 

com flexão do tronco). 

Força: ações motoras vencendo resistência ligeiras, com elevada velocidade de contração muscular 

(efetuando passes peito com bola medicinal de 4kg com o colega na posição de pé e sentado). 
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Área dos Conhecimentos 

 

 Toda a turma 

Benefícios do exercício; 

Capacidades físicas; 

O que acontece ao nosso organismo durante o exercício físico; 

Frequência cardíaca. 

 
 

Avaliação formativa 

Nesta etapa irei proceder à elaboração de fichas de registo de modo a recolher 

dados sobre os desempenhos dos alunos. Assim, consigo controlar mais facilmente o 

processo evolutivo dos alunos e orienta-los no processo de aprendizagem. Este 

registo será feito de modo contínuo ao longo da etapa. 

Irá também ser fornecida ao aluno uma ficha de autoavaliação, mas que este 

reflita sobre a sua aprendizagem e desempenho, e possa regular e orientar o seu 

processo evolutivo. 

Avaliação sumativa 

A avaliação sumativa irá ser feita com a ajuda de fichas de registo dos dados 

referentes aos alunos na área das atividades físicas desportivas. Uma vez que esta 

etapa se divide pelo 1º e 2º período, apenas a avaliação da 1ª e 2ª unidades de ensino 

contabilizaram para a avaliação sumativa do 1º período, enquanto a 3ª unidade de 

ensino irá ser contabilizada no período seguinte. 

A aptidão física irá ser avaliada com recurso à bateria de testes Fitnessgram. 

A área dos conhecimentos irá ser avaliada através de um teste que será 

realizado no final do 1º período, no dia 10 de Dezembro, com a duração de 45’. 


