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Calendarização 

 

Esta unidade de ensino terá uma interrupção de 2 semanas, de 12/11 a 23/11. 

A 1ª semana corresponde ao torneio de futsal que se irá realizar na escola nos dias 12 

a 16, onde não existirá a possibilidade de lecionar as 3 aulas dessa semana. A 2ª 

semana irá corresponder aos testes do fitnessgram, assim como as matérias de luta, 

dança e ginástica acrobática, que correspondem ainda à etapa de avaliação inicial. A 

impossibilidade de ter lecionado estas matérias mais cedo prende-se ao facto da 

turma ter poucas aulas no pavilhão devido à rotação dos espaços. Assim, não foi 

possível lecionar estas matérias na avaliação inicial, que irão ser lecionadas na aula 

de dia 19. No dia 21 os alunos irão a uma visita de estudo no âmbito de outra 

disciplina. 

As matérias lecionadas nesta unidade de ensino são voleibol (passe e 

manchete), basquetebol (passe e desmarcação, corte para o cesto e aclaramento), 

atletismo (corrida de barreiras) e aptidão física. 

  

1º PERÍODO 

2ª Etapa  
Prioridades de aprendizagem 

Início e fim: 31/10/2012 a 30/11/2012 

Nº UE Nº aula Duração Dia/Espaço Matéria 

1ª 
UE 

21 45’ 
31/10 

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

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) 
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Organização 

Estratégias de enino 

Nas aulas da 1ª unidade de ensino irei utilizar os estilos de ensino de comando e 

tarefa de modo a controlar melhor a turma e a organização. De forma a conseguir ver 

todos e dar mais feedbacks à distância aos alunos irei concentrar mais a turma. Esta 

concentração de alunos, mesmo que estejam a trabalhar matérias diferentes irá 

diminuir a ocorrência de comportamentos fora da tarefa, dado que a minha intervenção 

será mais rápida.  

 

Formação de grupos 

Nesta unidade de ensino os alunos irão trabalhar nas matérias por grupos de 

nível, de modo a facilitar o ensino diferenciado para cada nível. Os grupos 

homogéneos vão permitir que os alunos trabalhem melhor para os seus objetivos e 

para o nível que desejam alcançar. 

As tabelas seguintes são alusivas aos níveis de desempenho onde os alunos 

estão inseridos e os grupos de trabalho irão ser formados com os alunos que se 

encontram mais perto do seu nível. 

 

Voleibol 

 

Sem registos 
 

Não Introdutório 
 Parte do Nível 

Introdutório 

 
 Nível Introdutório 

B  C  G  B 

1 Aluno  D  A  D 

  E  2 Alunos  F 

  M    G 

  P    H 

  S    K 

  T    M 

  7 Alunos    M 

      P 

      L 

      10 Alunos 
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Basquetebol 

 

Sem 

registos 

 Não 

Introdutório 

 Parte do Nível 

Introdutório 

  Nível 

Introdutório 

  Parte do Nível 

Elementar 

B  M  D  D  B 

S  1 Alunos  P  E  C 

L    2 Alunos  F  G 

3 Alunos      P  G 

      4 Alunos  H 

        K 

        M 

        M 

        A 

        T 

        10 Alunos 

 

Corrida de barreiras 

 

Sem 

registos 

 
 Parte do Nível Elementar 

S  B B 

L  D C 

2 Alunos  G E 

  G D 

  H F 

  K M 

  M A 

  M P 

  P T 

  9 Alunos 9 Alunos 
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Conteúdos das aulas 

1. Atividades físicas desportivas 

Aquecimento 

O aquecimento da 1ª unidade de ensino é constituído por uma corrida contínua 

de 3’ e mobilização articular. Consoante for a matéria a dar na aula irei optar por um 

destes exercícios pré-desportivos. 

1. Jogo do ladrão de bolas (com bola de basquetebol), onde os alunos 

mantêm o drible de bola, e num espaço específico tentam roubar a bola 

ao colega. Sempre que conseguirem tirar a bola do domínio do colega 

ganham um ponto. 

2. Jogo da apanha ao colete (com ou sem bola de basquetebol), onde os 

alunos têm de roubar o colete do colega que está preso ao nível da 

cintura na parte posterior. Sempre que o aluno roubar um colete ganha 

um ponto. O jogo termina quando forem roubados todos os coletes. 
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Parte fundamental 

 

  

VOLEIBOL 

            
Situações de aprendizagem 

Nível Grupos Situações de aprendizagem Organização Visual - Desenho Objetivos Específicos 
Estratégias e medidas 

organizativas 
Material 

NI - PI  

1. Jogo 1x1 em campo reduzido em 
cooperação. Fazer passe. 

2. Fazer um ou mais toques de controlo e 
passar a bola ao colega. 

3. Um aluno faz passe colocado para o 
colega variando o lado e frente e trás para 
aperfeiçoamento dos deslocamentos. 
 
Espaço: Campo delimitado por pinos com 
rede. 

 

Posição básica fundamental; 
Passe em situação de 1x1. 

Grupos: homogéneos 
 
Montagem e arrumação do 
material: A professora 
escolhe os alunos que 
arrumam e montam o 
material. Os outros 
aguardam juntos. 
 
Estilo de ensino: tarefa 
 
Circulação: Concentrar 
mais a turma para evitar ter 
muitos alunos dispersos e 
circular pela periferia de 
modo a ver todos e agir 
rapidamente. 
 
Feedback:  
-Direção: Individual ou ao 
grupo.  
-Forma: Auditiva e visual.  
-Objetivo: Descritivo e 
prescritivo.  
-Afetividade: 
Maioritariamente positiva.  

Bolas de 
voleibol, 
rede, pinos. 

I  

1. Exercício de duas filas. Fazer passes entre 
os primeiros elementos da fila e depois 
voltar para o fim da fila.  

2. Exercício de manchete 1x1. 
3. Jogo 2x2 ou 3x3 em campo reduzido em 

cooperação. 
 
Progressão: No jogo dar 3 toques antes 
de enviar a bola para o campo adversário. 
 
Espaço: Campo delimitado por pinos com 
rede. 

 

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. 
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BASQUETEBOL 

            
Situações de aprendizagem 

Nível Grupos Situações de aprendizagem Organização Visual - Desenho Objetivos Específicos 
Estratégias e medidas 

organizativas 
Material 

NI - I  

1. Situações de superioridade numérica: 2x1, 
3x2 e 4x3. 

2. Exercício de progressão com bola em 
grupos de 3 de uma linha final à outra do 
campo. 
Espaço: Campo reduzido. 

 

Passe; 
Receção. 
 

Grupos: homogéneos 
 
Montagem e arrumação do 
material: A professora 
escolhe os alunos que 
arrumam e montam o 
material. Os outros 
aguardam juntos. 
 
Estilo de ensino: tarefa 
 
Circulação: Concentrar 
mais a turma para evitar ter 
muitos alunos dispersos e 
circular pela periferia de 
modo a ver todos e agir 
rapidamente. 
 
Feedback:  
-Direção: Individual ou ao 
grupo.  
-Forma: Auditiva e visual.  
-Objetivo: Descritivo e 
prescritivo.  
-Afetividade: 
Maioritariamente positiva.  

Bolas 
basquetebol 
e pinos. 

PE  

1. Situações de superioridade numérica 2x1, 
3x2 e 4x3. 

2. Jogo reduzido 2x2, 3x3. 
 
Progressão: No jogo a bola tem de passar 
por todos os jogadores antes de lançar ao 
cesto; No jogo há um nº mínimo de passes 
antes de lançar ao cesto. 
. 
Espaço: Campo reduzido. 

 

Após receção enquadra-se ofensivamente; 
 
No ataque: 
- Desmarca-se; 
- Corta para o cesto; 
- Faz o aclaramento. 
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CORRIDA DE BARREIRAS 

            
Situações de aprendizagem 

Nível Grupos Situações de aprendizagem Organização Visual - Desenho Objetivos Específicos 
Estratégias e medidas 

organizativas 
Material 

PE  

 
Descrição: Transposição de 3 barreiras. 
 
Progressão: 1. Inicialmente aferir a distância entre 
barreiras e escolher a pista com a melhor distância 
entre barreiras. 
2. Perna de ataque 
Os alunos passam pela barreira apenas com a perna 
de ataque. Este exercício tem como objetivo verificar 
a posição da perna de ataque. 
 
Espaço: Pista de atletismo com pinos e barreiras 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Ataca a barreira com elevação 
do joelho da perna de ataque; 
Extensão da perna de ataque. 
 
 

Grupos: homogéneos 
 
Montagem e arrumação do 
material: A professora 
escolhe os alunos que 
arrumam e montam o 
material. Os outros 
aguardam juntos. 
 
Estilo de ensino: tarefa 
 
Circulação: Concentrar 
mais a turma para evitar ter 
muitos alunos dispersos e 
circular pela periferia de 
modo a ver todos e agir 
rapidamente. 
 
Feedback:  
-Direção: Individual ou ao 
grupo.  
-Forma: Auditiva e visual.  
-Objetivo: Descritivo e 
prescritivo.  
-Afetividade: 
Maioritariamente positiva.  

Barreiras, 
tacos e 
pinos. 

PE  

 
Descrição: Transposição de 3 barreiras. 
 
Progressão: 1. Inicialmente aferir a distância entre 
barreiras e escolher a pista com a melhor distância 
entre barreiras. 
2. Perna de ataque 
Os alunos passam pela barreira apenas com a perna 
de ataque. Este exercício tem como objetivo verificar 
a posição da perna de ataque. 
3. Perna de recuperação 
Os alunos passam pela barreira apenas com a perna 
de recuperação paralela ao chão. Este exercício tem 
como objetivo verificar a posição da perna de 
recuperação. 
 
Espaço: Pista de atletismo com pinos e barreiras 

 

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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Parte final 

Nesta parte da aula é feito um retorno à calma com alongamentos. Após este 

momento é feito um questionamento dirigido aos alunos com 3 ou 4 perguntas sobre 

os critérios de êxito e aspetos críticos mais importantes da aula. Neste balanço final irá 

ser dado um reforço aos alunos, valorizando ou repreendendo os comportamentos que 

tiveram e o modo como trabalharam, no sentido destes refletirem e melhorarem de 

aula para aula. Por último serão referidos os aspetos a trabalhar nas aulas futuras. 

 

2. Aptidão física 

Esta área irá ser trabalhada todas as aulas desta unidade de ensino. Os alunos 

irão realizar os seguintes exercícios no decorrer da unidade de ensino: 

1. Circuito de resistência e treino de força dos membros inferiores. Este 

circuito tem a duração de 7’ e pretende que os alunos encontrem o seu 

ritmo de corrida, de maneira que mantenham uma corrida contínua até 

ao final do tempo. O circuito integra uma estação, que à semelhança 

das escadas de agilidade vai trabalhar coordenação, agilidade e força 

dos membros inferiores. Os alunos invertem o sentido ao fim de 3’30’’ e 

vão mudando os exercícios ao sinal da professora. Os alunos podem 

ultrapassar os colegas desde que não o façam na “escada de 

agilidade”. 

2. Exercício de força superior e média com bola medicinal e velocidade. 

Neste exercício, os alunos efetuam (1) passes de peito de frente para o 

colega, (2) passes de lado onde um aluno está com as costas juntas ao 

colega, (3) passes por cima da cabeça e por baixo das pernas onde um 

aluno está com as costas juntas ao colega, por último, (4) os alunos 

encontram-se deitados no chão em decúbito dorsal com as cabeças 

juntas, e conduzem uma bola desde o chão, passando pelos pés e às 

mãos que depois entregam ao colega para este fazer o mesmo. Ao 

sinal sonoro do professor os alunos terminam essa tarefa e fazem uma 

corrida de velocidade até uma zona delimitada. Após a corrida, fazem 

recuperação ativa com o exercício de força anterior. 
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3. Conhecimentos 

Esta área irá ser focada ao longo de todas as aulas e especialmente nas aulas 

teóricas a realizar quando as condições meteorológicas forem adversas. Todos os 

conhecimentos serão transmitidos aos alunos em momentos fulcrais da aula, onde 

será pertinente explicar o que está a acontecer ao seu organismo. Os conteúdos a 

lecionar durante as aulas práticas incidirão sobretudo nas capacidades motoras e 

frequência cardíaca. 

 


