
1 
 

  



2 
 

Índice 

Balanço da Unidade de Ensino Anterior (6ª UE) ........................................................... 3 

Comportamento do professor .................................................................................... 3 

Aprendizagem dos alunos ......................................................................................... 6 

Calendarização ............................................................................................................. 8 

Organização ............................................................................................................... 10 

Estratégias de enino ................................................................................................ 10 

Formação de grupos ............................................................................................... 10 

Voleibol ................................................................................................................ 11 

Râguebi ............................................................................................................... 11 

Futebol ................................................................................................................ 12 

Dança - Merengue ............................................................................................... 12 

Conteúdos das aulas .................................................................................................. 12 

1. Atividades físicas desportivas .......................................................................... 12 

Aquecimento ........................................................................................................ 12 

Parte fundamental ............................................................................................... 13 

Parte final ............................................................................................................ 17 

2. Aptidão física.................................................................................................... 17 

3. Conhecimentos ................................................................................................ 18 

Avaliação formativa .................................................................................................... 19 

Anexos ....................................................................................................................... 20 

Ficha 1 – Ensino autoavaliação no voleibol ............................................................. 20 

Anexo 2 – Ficha formativa de râguebi ..................................................................... 21 

Anexo 3 – Avaliação na área dos conhecimentos ................................................... 22 

  



3 
 

Balanço da Unidade de Ensino Anterior (6ª UE)  

Comportamento do professor 

Nas aulas de dia 25 de Fevereiro lecionei predominantemente o râguebi. Para 

esta matéria fiz diferenciação em 2 grupos de trabalho. Pelo facto do material 

disponível ser limitado, optei por colocar metade da turma numa situação de jogo de 

futebol para evitar filas de espera durante a execução dos exercícios. Penso que esta 

foi uma boa adaptação que fiz ao planeamento. Julgo que utilizei bons exercícios de 

râguebi, com progressões pedagógicas adequadas ao nível dos alunos, e já verifiquei 

algumas melhorias nos seus desempenhos.  

Noto que a turma está cada vez mais cooperante, assimila bem a minha 

instrução e mantem-se organizada durante toda a aula. Assim, devo aproveitar este 

bom clima de aula para dar cada vez mais feedback de qualidade, com mais 

cientificidade, mostrando que domino a matéria. 

Dado que o râguebi é uma matéria do agrado dos alunos, e a turma está com 

um nível de desempenho baixo, vou aproveitar para lecionar esta matéria para que 

eles evoluam. 

Em futuras aulas, irei experimentar lecionar o TAG râguebi, onde em vez do 

bitoque, os alunos têm de puxar o colete do adversário que está preso ao nível da 

cintura para pararem o ataque.  

Vou também utilizar esta matéria, à semelhança do futebol, para libertar alguns 

alunos em autonomia, já que estes facilmente aprendem as regras base do jogo e 

conseguem desenvolvê-lo com alguma intensidade. Para além disso, esta é uma 

modalidade capaz de ser jogada em diversos espaços, desde que haja as duas linhas 

de ensaio, pelo que irei optar pela sua lecionação mais vezes. 

A turma tem-se mostrado também bastante entusiasmada quando realizo 

minicompetições, por exemplo, ao nível das matérias de atletismo, pelo que irei 

procurar realizar mais competições nas restantes matérias dos jogos desportivos 

coletivos. Igualmente, segundo indicação do professor P, devo cada vez mais ir 

aproximando as situações de aprendizagem do jogo formal, diminuindo 

progressivamente o nº de bolas nas aulas, pois a competição é também uma ótima 

estratégia para manter os alunos motivados. 

Na aptidão física realizei o teste do vaivém. Os alunos estavam empenhados e 

6 alunos melhoraram o seu desempenho, realizando mais percursos em relação ao 

teste do 1º período. Os restantes mantiveram os resultados semelhantes ao teste 

anterior. No momento antes do teste vaivém, penso que fiz bem em ter fornecido os 

dados do teste anterior, para que os alunos soubessem quantos percursos tinham de 
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fazer para melhorar. Para além desta forma de avaliação formativa, posteriormente 

também entreguei aos alunos um documento com os dados dos seus testes e qual a 

ZSAF para a sua idade, de modo a mante-los informados da sua avaliação.  

Na aula de dia 27 de Fevereiro, dei continuidade ao râguebi, realizei os testes 

de flexibilidade do Fitnessgram e libertei metade da turma em autonomia numa 

situação de jogo formal de futsal, já que os alunos queriam treinar em conjunto para se 

preparar para o torneio interturmas que iam ter dentro de poucos dias. 

Nessa aula criei assim 3 estações que funcionaram em simultâneo. Os 3 

grupos estiveram sempre empenhados na tarefa. Eu concentrei-me mais na estação 

dos testes de flexibilidade, enquanto decorriam sob meu controlo à distância as 

situações de passe e receção no râguebi e o jogo de futsal. Para além do feedback 

que dei na estação onde me encontrava também corrigi frequentemente os alunos que 

estavam a treinar o râguebi, já que essa estação foi criada de propósito para que estes 

aperfeiçoassem essa técnica, sendo o meu feedback indispensável. O feedback que 

conferi ao jogo de futsal foi mais avaliativo e positivo, ao contrário do râguebi, uma vez 

que eu já estava bastante dividida entre as outras 2 estações. 

Os alunos estiveram toda a aula em atividade e registei algumas melhorias nos 

desempenhos dos testes de flexibilidade, embora menos que no teste do vaivém. 

Ainda assim a grande maioria da turma encontra-se na ZSAF nesses testes, pelo que 

é já um fator positivo. 

A aula do dia 4 de Março não estava prevista no planeamento porque 

correspondia à semana da Educação Física. Como estava a chover lecionei 45’ de 

aula teórica e fiquei com os alunos 45’ na ludoteca a realizar jogos lúdicos. 

Na aula teórica os alunos mantiveram um razoável comportamento, embora 

não tão bom quanto o esperado. Isto aconteceu porque deixei os alunos ocuparem as 

cadeiras do fundo da sala, e os mesmos mantinham conversas paralelas. Numa futura 

aula não deixarei que isso volte a acontecer. A aula que criei foi bastante dinâmica, 

onde intercalei a matéria a lecionar com um quiz onde os alunos respondiam segundo 

as equipas formadas no início da aula. Estes cooperaram bastante, foram competitivos 

entre si, e no geral ouviam a minha explicação às perguntas com os conhecimentos 

que tinha que lecionar. Por vezes o barulho instalava-se na aula, pelo que eu tive de 

parar a aulas 2 ou 3 vezes e aproximar-me da turma para que estes voltassem a 

normalidade. Com isto notei que com a minha proximidade os controlava um pouco, 

mas como eu tinha de estar perto do computador para passar os slides e os alunos 

estavam no fundo da sala criou-se ali uma grande distância que resultou em alguma 

agitação. Sinto que os alunos têm algumas lacunas sobre o saber estar numa sala de 

aula e como se comportar numa aula teórica. 
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Tal como planeado para este período lecionei os conhecimentos sobre os 

benefícios do exercício físico (a continuação), intensidade do exercício, fatores de 

risco no exercício relacionados com o uso de equipamentos, fadiga e doping. 

Os conteúdos transmitidos estavam adequados ao nível dos alunos. Neste 3º 

período irei entregar uns apontamentos sobre a matéria, tal como fiz no 1º período, 

para que os alunos possam relembrar o que aprenderam e estudarem para o teste. 

Quanto ao meu comportamento, penso que preparei uma boa aula, dominei o 

conteúdo e no geral a aula foi cativante. Em consequência, os alunos no geral 

refletiram sobre as respostas às perguntas que eu colocava, participaram bastante, 

embora o seu comportamento seja indisciplinado como referi anteriormente. 

Sobre a aula do dia 6 de Março, apenas me quero focar num ponto específico 

já que a restante aula decorreu muito bem. A aula foi predominante sobre o râguebi, 

onde apliquei novos exercícios que funcionaram muito bem, e fiz jogo formal dirigido 

no fim. Os alunos que realizaram a aula estiveram muito empenhados e a aula 

decorreu com boa intensidade. 

O ponto que quero ressaltar foi o facto de eu ter estado tão compenetrada e 

com tanta atenção sobre o que se estava a realizar na parte prática da aula que não 

reparei em algumas situações que ocorreram com os alunos que não estavam a 

realizar a aula. Estes alunos que não tinham trazido equipamento, saíram a meio da 

aula e passaram algum tempo no balneário sem a minha autorização. Sinto que cada 

vez mais procuro dar aulas de qualidade, e melhorar o meu ensino. A obtenção destes 

objetivos implica que eu esteja atenta ao que os alunos vão realizando na componente 

prática da aula e os vá corrigindo frequentemente. Contudo, nesta aula apercebi-me 

que não posso ficar alheia ao que os restantes alunos andam a fazer, pelo que na aula 

seguinte expliquei-lhes que não podiam abandonar a aula quando queriam sem pedir 

autorização. Uma vez que, para esta aula, eu tinha planeado uma sessão teórica 

devido ao mau tempo, eu não tinha comigo fichas de exercícios para fornecer aos 

alunos que não realizaram a aula. Em futuras ocasiões irei sempre ter comigo fichas 

para entregar a estes alunos, e ficar mais atenta ao que os mesmos andam a fazer. 

Nesta última aula da unidade e do período, dia 11 de Março, lecionei uma parte 

da aula nos balneários pois tinha de entregar e receber fichas dos alunos. Os mesmos 

preencheram o questionário sobre violência que era necessário para a nossa disciplina 

de educação para a saúde na faculdade, realizaram a sua autoavaliação de final de 

período, e entregaram as autorizações para a visita de estudo. 

Na segunda parte da aula lecionei salto em comprimento e futebol. Apesar de 

não terem sido estas as matérias previstas, tive de adaptar o meu planeamento pois 

um professor ocupou o meu espaço de aula. Esta segunda parte de aula correu muito 
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melhor do que a primeira, pois os alunos gostam muito das aulas práticas e ficam 

muito difíceis de controlar quando tenho de realizar algo teórico, como foi a primeira 

parte da aula. 

 

No geral das aulas, quanto aos grupos formados para cada matéria e para os 

exercícios de aptidão física penso que também funcionam muito bem. Estes grupos de 

nível irão manter-se nesta 7ª UE, com exceção do futebol, que será a matéria mais 

trabalhada nesta unidade, em paralelo com a dança. Assim, no futebol irei dividir a 

turma em 3 grupos de nível distintos, sendo estes os alunos que se encontram no 

nível PE, no nível I, e no nível PI. Na dança irei realizar pares de nível, que poderão 

sofrer alterações ao longo da UE. Os pares serão mistos. Quanto à área dos 

conhecimentos, uma vez que já conheço bem os alunos, e também com o auxílio do 

estudo de turma que fiz, vou organizar os alunos em pares, de modo a lecionarem o 

aquecimento e o alongamento. O desempenho de cada aluno, nestas duas fases da 

aula, será avaliado segundo o documento do anexo 3, contabilizando esta avaliação 

para a área dos conhecimentos. 

Na UE anterior não utilizei as fichas que tinha elaborado, pelo que irei utilizá-las 

nesta 7ªUE. As mesmas encontram-se em anexo.  

Relativamente à área da aptidão física, não consegui aplicar os testes de força. 

Optei por dar prioridade a outros exercícios, pelo que, nesta 7ª UE, mantenho os 

objetivos estipulados para esta capacidade física. 

Aprendizagem dos alunos 

Neste item, considero que já consigo colocar os alunos em diversos patamares 

no râguebi, de acordo com as suas capacidades, embora nenhum aluno esteja num 

nível superior ao PI. No geral, a turma apresenta algumas dificuldades nesta matéria. 

Ainda assim, os alunos P, B, D, M, K e H destacam-se, pois apresentam um nível de 

jogo claramente superior aos restantes. Estes alunos já demonstram competências 

relativas ao avançar no terreno, progredindo em espaços que não têm oposição e 

passam a bola oportunamente aos seus colegas, colocando-se imediatamente na 

retaguarda dos mesmos para dar apoio. Os restantes alunos ainda comete alguns 

erros comuns, como desmarcarem-se para uma oposição mais avançada do que a do 

portador da bola (PB), e não prestam apoio ao mesmo. Todos os alunos manifestam 

muitas dificuldades na execução técnica do passe e receção. Os alunos G, M, D, M e 

B não cumpriram os objetivos previstos para esta UE, pelo que o seu nível é NI. Vou 

tentar dar mais atenção a estes alunos, procurando passar mais tempo com eles a 

trabalhar estas competências de passe e receção, desmarcação e apoio ao PB. 
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Assim, no râguebi, tal como sugere o quadro de formação de grupos abaixo, já 

é possível proceder a uma divisão dos alunos por nível, embora dentro do mesmo 

nível se situem alunos com desempenhos bastante diferentes. Assim, e de acordo 

com o observatório de aprendizagens que fiz, decidi elaborar esta tabela com os 

diversos patamares dos alunos, em relação aos objetivos previstos para a UE anterior, 

e manter o trabalho dos restantes objetivos nesta 7ª UE. 

 

Objetivos Atingiu com sucesso Precisa melhorar Não atingiu 

Quando é o PB: Avança no terreno, 

quando dispõe de espaço sem 

oposição. 

P, B, D, M, K, H, D C, T, E, F, A, L, G G, M, D, M e B, S, P 

Quando é o PB: Passa 

oportunamente a um companheiro 

em melhor posição. 

P, D, M, H D, K, B, C, T, E, F, A, L, G G, M, D, M e B, S, P 

Quando é PB: Utiliza mudanças de 

direção para ultrapassar o 

adversário mais próximo (1x1); 

P, D, M, H K, B, C, T, E, F, A, L, G G, M, D, M e B, S, P 

Na defesa: Procura intercetar o 

passe. 
Os restantes  G, M, D, M e B, S, P 

Na defesa: Procura impedir a 

progressão do PB através do 

bitoque. 

Os restantes  G, M, D, M e B, S, P 

Quando não tem bola, mas é a sua 

equipa que a possui: Apoia o 

portador pelo lado melhor. 

P, B, D, M, K e H  G, M, D, M e B, S, P 

Realiza com correção o gesto 

técnico do passe 
  Todos 

Realiza com correção o gesto 

técnico da receção 
  Todos 
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Calendarização 

 

As matérias a lecionar nesta unidade de ensino são râguebi, voleibol, futebol e 

dança.  

A matéria de râguebi será abordada nesta unidade dando continuidade ao 

trabalho efetuado no período passado. Pretendo introduzir esta modalidade, para que 

os alunos aprendam a jogar, dentro das regras que introduzi, e consolidem as 

aprendizagens das unidades anteriores. Também é meu objetivo libertar alguns alunos 

em autonomia, jogando esta modalidade, tal como fazem nos JDC, enquanto eu dou 

mais atenção à matéria de dança que ainda não foi lecionada. 

Na matéria de voleibol pretendo dar continuidade ao trabalho das unidades 

anteriores. Irei manter os objetivos que estavam propostos para o 2º período, já que os 

mesmos não foram alcançados devido à indisponibilidade do pavilhão e pelo facto de 

haver bastante vento no exterior, o que inviabiliza a realização desta modalidade em 

condições. Também não pretendo estipular novos objetivos porque as aprendizagens 

anteriores necessitam de ser consolidadas. 

A matéria de futebol será lecionada com o objetivo dos alunos jogarem o 

máximo possível, aproximando-se cada vez mais as situações de aprendizagem ao 

jogo formal, enquanto eu irei dirigir o jogo. Serão cada vez mais avaliadas em jogo, as 

componentes que os alunos vieram a treinar em exercício critério e jogo reduzido. 

Na matéria de dança, que ainda não tinha sido lecionada por falta de espaço 

adequado, será agora lecionada no exterior. De acordo com o roulement, neste 3º 

período só tenho o pavilhão disponível em 6 aulas, pelo que não dá tempo de lecionar 

tantas matérias de interior quanto as que gostaria. Após sugestão do professor P, 

3º PERÍODO 

3ª Etapa  
Aprendizagem e desenvolvimento 

Início e fim: 03/04/13 a 24/04/13 

Nº UE Nº aula Duração Dia/Espaço Matéria 

7ª UE 

64 45’ 03/04 
Espaço 2 

Râguebi + aptidão física (agilidade + força inferior) 

Semana da Educação Física 

68 e 69 90’ 15/04 
Espaço 1 

Futebol + voleibol + aptidão física (força superior + média) 

70 45’ 17/04 
Espaço 1 

Futebol + voleibol + aptidão física (força superior + média) 

71 e 72 90’ 22/04 
Espaço 2 

Râguebi + dança + aptidão física (flexibilidade) 

73 45’ 24/04 
Espaço 2 

Râguebi + dança + aptidão física (flexibilidade) 
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decidi lecionar a dança no espaço exterior, numa zona atrás dos balneários, onde os 

alunos não estão muito expostos. Irei lecionar uma coreografia de merengue, indo ao 

encontro de alguns objetivos da educação sexual que tenho que lecionar. Assim, 

pretendo dinamizar esta dança com pares mistos para promover as capacidades 

relacionais, que é um dos objetivos da educação sexual. 

 Relativamente à aptidão física vou trabalhar as capacidades força e 

flexibilidade, mantendo o trabalho das aulas anteriores, para que os alunos melhorem 

aquando da última realização dos testes do Fitnessgram. 
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Organização 

Estratégias de enino 

Nas aulas da 7ª unidade de ensino irei utilizar predominantemente 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.  

Também irei utilizar o estilo de ensino autoavaliação com os alunos na matéria 

de voleibol, onde estes terão de refletir sobre o seu desempenho e verificar que 

componentes já conseguem ou não fazer, com recurso à ficha 1 de autoavaliação em 

anexo. 

Também irei fornecer aos alunos que não possam fazer a aula prática devido à 

falta de material ou por declaração médica, na matéria de râguebi, uma ficha formativa 

com o intuito de estes observarem a aula com atenção e aprenderem alguns aspetos 

da modalidade ainda que não possam realizar a componente prática. A mesma ficha 

(ficha 2 em anexo) também será realizada com apoio de um livro para pesquisa. 

Irei utilizar o estilo inclusivo e divergente na lecionação da matéria de dança. 

No estilo inclusivo pretendo integrar todos os alunos, ensinando-lhes um determinado 

nº de passos, com diferentes níveis de consecução, para que cada aluno opte pela 

variante onde sente que tem melhor desempenho de acordo com as suas 

capacidades. Será pedido a estes alunos que aos poucos procurem realizar passos 

mais difíceis. No estilo divergente será dada a liberdade aos alunos de explorar a sua 

criatividade, produzindo novos passos para além dos que eu ensinei, durante um 

determinado período de tempo, no final da coreografia. 

 

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. 
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Foram registadas algumas alterações aos grupos, pelo que alguns alunos que 

não tinham registos agora já estão inseridos num grupo de nível, e alguns alunos 

passaram para outro grupo de nível de acordo com o desempenho apresentado nas 

aulas. 

 

Voleibol 

Sem registos 
 

Não Introdutório 
 Parte do Nível 

Introdutório 

 
 Nível Introdutório 

B  C  G  B 

D.  D  A  D 

1 Aluno  E  2 Alunos  F 

  M    G 

  P    H 

  S    K 

  T    M 

  7 Alunos    M 

      P 

      L 

      10 Alunos 

 

Râguebi 

Sem registos 
 

Não Introdutório 
 Parte do Nível 

Introdutório 

F  G  M 

P  M  G 

S  D  B 

3 Aluno  M  P 

  B  C 

  5 Alunos  F 

    L 

    K 

    A 

    D 

    E 

    T 

    12 Alunos 
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Futebol 

Nível diagnosticado 

Sem 

registos 

 Não 

Introdutório 

 Parte do Nível 

Introdutório 

  Nível 

Introdutório 

  Parte do Nível 

Elementar 

B  M  D  D  B 

S  P  1 Alunos  E  G 

L  2 Alunos    F  H 

3 Alunos      G  K 

      P  M 

      C  M 

      A  6 Alunos 

      T   

      8 Alunos   

 

Dança - Merengue 

Nível diagnosticado 

Sem registos 

      

      

      

      

20 Alunos 

 

Conteúdos das aulas 

1. Atividades físicas desportivas 

Aquecimento 

O aquecimento da 7ª unidade de ensino é constituído por uma corrida contínua 

de 3’ e mobilização articular.  

Cada par irá lecionar o aquecimento de acordo com os objetivos propostos no 

documento do anexo 3. 
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Parte fundamental 

  

VOLEIBOL 

            
Situações de aprendizagem 

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

organizativas 
Material 

PI-I  

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. 

4. Exercício de manchete 1x1. 
 
Espaço: Campo delimitado por pinos com 
rede.  

Posição básica fundamental; 
Passe em situação de 1x1. 
Manchete 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 e 
autoavaliação. 
 
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-PE  

1. Manchete em situação de 1x1. 
2. Situação de jogo 2x2 ou 3x3 em 

cooperação. 
Progressão: Colocar a bola ao 2º toque no 
jogador mais próximo da rede; Na receção ao 
serviço o jogador mais próximo da rede não 
pode tocar na bola. 
Variantes: Mínimo de 2 ou 3 toques, quem 
ganha passa para o campo ao lado, roda de 3 
em 3minutos. Utilização da manchete. 
3. Exercício critério de colocação da bola no 

passador e realizar o passe em toque de 
dedos perto da rede para o campo oposto. 

4. Exercício critério semelhante ao anterior 
onde a bola parte do campo adversário 
em passe. O aluno faz a receção da bola 
com colocação da mesma no passador. 

   

   

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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NOTA: Os exercícios foram adequados ao material disponível, pois apenas existe uma bola de râguebi em perfeitas condições de utilização. 
 
  

RÂGUEBI 

            
Situações de aprendizagem 

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

organizativas 
Material 

NI - PI  

1. Realizar passes em escada, 
inicialmente estático e depois em 
corrida. 

2. Passe e receção 
3. Situação 3x1+1 
4. Jogo reduzido 5x5. 

               

Quando é o PB: 
a) Avança no terreno, quando 

dispõe de espaço sem 
oposição, 

b) Passa oportunamente a um 
companheiro em melhor 
posição, 

Na defesa: 
a) Procura intercetar o passe; 
b) Procura impedir a progressão 

do PB através do bitoque. 

Grupos: homogéneos 
 
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 
râguebi, pino. 

NI - PI  
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DANÇA 

            
Situações de aprendizagem 

Nível P. Grupos Situações de aprendizagem Objetivos Específicos Estratégias e medidas organizativas Material 

I  

Exercício 1: Coreografia em situação de line dance: 
 
32t = 8t parado + 8t parado + 8t Mc lugar + 8t Mc lugar 
32t = 8t Mc fr + 8t Mc lugar + 8t Mc trás + 8t Mc lugar 
32t = 8t Mc lugar + 8t Mc dta + 8t Mc lugar + 8t Mc esq  
32t = 8t Mc lugar + 6 Mambos 
32t = 8 voltas (raparigas) ou 8 St (rapazes) 
 
Exercício 2: A coreografia anterior evolui para uma situação 
de pares. 
 
Opção de facilidade: Quem não conseguir realizar o mambo 
fica na marcha, e quem não conseguir realizar a volta e 
contra volta fica no duplo step touch. 
 
Opção de dificuldade: Quem conseguir substitui 4 voltas finais 
por uma volta circular à volta do par. 
 
 

1. Mantém postura natural com ombros descontraídos, 
2. Mantém a posição relativa com o par nos passos 

progressivos, 
3. Na volta e contra volta, o elemento masculino mantém 

a mesma frente, enquanto o elemento feminino 
realiza uma volta à direita seguida de uma volta à 
esquerda. 

4. No mambo transfere o peso de uma perna para a 
outra. 

Grupos: homogéneos 
 
Estilo de ensino: Inclusivo e divergente 
 
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.  

Aparelhagem 
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FUTEBOL 

            
Situações de aprendizagem 

Nível 
P. 

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

organizativas 
Material 

PI  

A) O aluno do meio efetua passe para o 
colega da ponta e em corrida troca de lado com 
o outro colega do meio e efetua novamente o 
passe, devolvendo sempre a bola ao jogador 
da ponta. 

B) O aluno do meio, após receber o 
passe do colega da ponta, conduz a bola até 
ao outro colega que está na ponta, trocando de 
lugar com o seu colega do meio.  

C) Passe e receção segundo a imagem 
B. 

D) Jogo 3x3+Joker, com variante sem 
desarme 

A)   

B)  

Realiza em exercício critério as ações técnicas: 

Passe e receção 
Condução de bola 
 
Em situação 3x2 o aluno realiza as ações técnicas: 

a) Recebe a bola controlando-a, 

b) Passa a um companheiro desmarcado 

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, 
pinos e 
coletes 

I  

A) Rabia 
B) Situação de 3x2+GR, com baliza 
grande e 2 balizas de 1 passo. 
C) Remate após condução de bola pelos 
pinos 

B) C)  

Realiza em exercício critério: 

Condução de bola. Remate 
 
Em situação de jogo 5x5 realiza as ações: 

a) Recebe a bola controlando-a, 

b) Passa a um companheiro desmarcado, 

c) Desmarca-se utilizando fintas e mudanças 

de direção 

PE  

A) Rabia 
B) Situação de 3x2+GR, com baliza 
grande e 2 balizas de 1 passo. 
C) Remate a partir do passe do colega 
D) Jogo 5x5 com variante de 2 toques 

B) C)  

Realiza em exercício critério: 

Passe e receção. Remate 
 
Em situação de jogo 5x5 realiza as ações: 

a) Marca o seu atacante 

b) Desmarca-se utilizando fintas e mudanças 

de direção 
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Parte final 

Nesta parte da aula é feito um retorno à calma com alongamentos lecionados 

pelos alunos. 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 de força no decorrer da unidade 

de ensino, de acordo com os grupos e objetivos diferenciados. 

 

  

FORÇA 

       
Situações de aprendizagem 

Grupos Exercício 
Dados da avaliação anterior 

(Novembro) 
Objetivos Específicos 

(Abril) 
Material 

 

Extensões de braços de peito 
e tricípete 
Abdominais  
(inferiores e oblíquos) 
Lombares 

Dados obtidos nos testes do 

Fitnessgram em relação à força de 

braços e abdominais. 

 

O 1º grupo não se apresenta na 

ZSAF no teste dos abdominais. 

 

O 2º grupo apresenta-se na ZSAF 

no teste dos abdominais. 

 

Todos os alunos se apesentaram 

fora da ZSAF no teste das 

extensões de braços. 

5 Extensões de braços 

10 Abdominais 

10 Lombares 

 

 

5 Extensões de braços 

15 Abdominais 

15 Lombares 
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3. Conhecimentos 

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

teóricas a realizar quando as condições climatéricas 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 lesões desportivas e no 

doping. 

Caso a turma vá para a ludoteca será efetuado um jogo mimica entre 2 equipas. 

O objetivo é que os alunos acertem na palavra que está no cartão. As palavras são 

avaliadas como fáceis ou difíceis, e todos os conceitos estão relacionados com a 

disciplina de Educação Física. Será utilizada uma ampulheta para controlar o tempo 

de resposta e um placard para registar os pontos das equipas. 

Os alunos aplicaram os seus conhecimentos sobre como realizar um bom 

aquecimento e alongamentos na fase de retorno à calma. 

  

FLEXIBILIDADE 

       
Situações de aprendizagem 

Grupos Exercício 
Dados da avaliação anterior 

(Março) 
Objetivos Específicos 

(Abril) 
Material 

 

Sequência de flexibilidade. Os 
alunos realizam uma 
sequência de flexibilidade 
organizada com a duração 
aproximada de 5’ com ou sem 
música: 
 
Inspirar e estender; 
Flexão do tronco sobre a coxa; 
Prancha ventral; 
Cobra; 
Afundo frontal; 
Afundo lateral; 
Afundo lateral com flexão 
lateral do tronco. 
 

Dados obtidos nos testes do 

Fitnessgram em relação à 

flexibilidade de ombros, senta e 

alcança e extensão do tronco. 

 

O 1º grupo não se apresenta na 

ZSAF em 1 ou mais testes. 

 

O 2º grupo apresenta-se na ZSAF 

em todos os testes. 

Repetição da sequência 3x, 

onde na 3ª repetição irei 

acompanhar os alunos 

individualmente na correção 

das posturas. 

Aparelhagem 
se possível 

 Repetição da sequência 2x. 
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Avaliação formativa 

A avaliação formativa irá ser realizada se acordo com a seguinte 

calendarização. Pretendo integrá-la em todas as aulas, quer explicando aos alunos 

verbalmente os objetivos a atingir diariamente, quer com recurso aos instrumentos de 

avaliação apresentados em anexo. 

A ficha de comparação de avaliação formativa e sumativa segue o mesmo 

modelo da ficha utilizada nas unidades anteriores, onde se pretende ir preenchendo 

todas as aulas e visualizar a progressão do aluno nos diferentes objetivos, aula após 

aula. 

 

  

3º PERÍODO 

3ª Etapa  
Aprendizagem e desenvolvimento 

Início e fim: 03/04/13 a 24/04/13 

Nº UE Nº aula Duração Dia/Espaço Avaliação formativa - Objetivos 

7ª UE 

68 e 69 90’ 15/04 
Espaço 1 

Apresentação dos objetivos da aula para cada grupo ou individualmente. 

Preenchimento da ficha de comparação da avaliação formativa e sumativa. 

Ficha formativa de ensino autoavaliação para o voleibol (anexo 1). 

70 45’ 17/04 
Espaço 1 

Apresentação dos objetivos da aula para cada grupo ou individualmente. 

Preenchimento da ficha de comparação da avaliação formativa e sumativa. 

Ficha formativa de ensino autoavaliação para o voleibol (anexo 1). 

71 e 72 90’ 22/04 
Espaço 2 

Apresentação dos objetivos da aula para cada grupo ou individualmente. 

Preenchimento da ficha de comparação da avaliação formativa e sumativa. 

Ficha formativa do râguebi (anexo 2). 

73 45’ 24/04 
Espaço 2 

Apresentação dos objetivos da aula para cada grupo ou individualmente. 

Preenchimento da ficha de comparação da avaliação formativa e sumativa. 

Ficha formativa do râguebi (anexo 2). 
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Anexos 

Ficha 1 – Ensino autoavaliação no voleibol 

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO 

Aluno: 

 

VOLEIBOL 
Data: Data: IMAGENS 

Posição básica 
fundamental 

Faço flexão do 
tronco, joelhos e 
tornozelos para 
me preparar para 
agir rápido sobre 
a bola 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 

 

Passe 

Contacto com a 
bola um pouco 
acima do plano da 
testa 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 

 

Contacto a bola 
com dedos 
afastados, onde 
indicadores e 
polegares formam 
um triângulo 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 

Na fase de 
preparação faço 
flexão dos joelhos 
e braços 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 

 

Na fase final faço 
extensão das 
pernas e braços 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 

Manchete 

Junto as mãos 
corretamente 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 

 

Contacto com a 
bola nos 
antebraços na 
zona mais 
próxima das mãos 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 

Deslocamentos 

Mantenho o olhar 
dirigido para a 
frente e não cruzo 
os apoios 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 

 FAÇO 

 NÃO FAÇO 
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Anexo 2 – Ficha formativa de râguebi 

FICHA DE RÂGUEBI 

Alunos:  Data: 

Conteúdos abordados na aula: 

Descreve como deve ser 
executado corretamente o 
passe no râguebi. 

 

Que ação deve o defensor 
realizar para impedir que o 
portador da bola progrida? 

 

Como devem estar 
posicionados os 
jogadores que estão a 
atacar em relação ao 
portador da bola? 

 

Qual o nº de jogadores em campo num jogo oficial de râguebi?  

Escreve quais as regras 
que conheces do jogo de 
râguebi. 

 

Desenha um exercício de 
superioridade numérica 
(por exemplo 2x1, 3x2, 4x3 
ou 5x4) num campo de 
râguebi, com as respetivas 
posições dos jogadores 
em campo, e seus 
deslocamentos. 
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Anexo 3 – Avaliação na área dos conhecimentos 

 

Aquecimento 

A) Corrida contínua 

B) Alongamentos estáticos e dinâmicos para os grandes grupos musculares 

(braço e antebraço, tronco, coxa e perna) 

C) Mobilização articular (pescoço, ombro, cotovelo, pulsos, virilhas, tronco, joelhos 

e tornozelos) 

 

Grupos 

1. B + D 

a. Dia 17 Abril (espaço 1) 

2. T + C 

a. Dia 22 Abril (espaço 2) 

3. K + M 

a. Dia 24 Abril (espaço 2) 

4. P + F 

a. Dia 29 Abril (ginásio)  

5. P + H 

a. Dia 6 Maio (espaço 1) 

6. L + G 

a. Dia 13 Maio (espaço 2) 

7. D + M 

a. Dia 15 Maio (espaço 2) 

8. G + D 

a. Dia 20 Maio (ginásio) 

9. A + M 

a. Dia 22 Maio (ginásio) 

10. E + S 

a. Dia 3 Junho (espaço 2) 

 

Alongamento 

Realizar alongamentos para os grupos musculares mais trabalhados na aula. 
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Avaliação 

 

Aquecimento 

 

Valor Descrição 

0 O aluno não realizou o aquecimento. 

1 O aluno realizou desadequadamente sem qualquer conhecimento. Não cooperou com o colega. Não demonstrou. 

2 O aluno realizou poucos exercícios, com muita dificuldade. Teve pouca intervenção. Cooperou com o colega. 

3 O aluno realizou poucos exercícios com pouca dificuldade. Demonstrou e cooperou com o colega. 

4 O aluno realizou exercícios adequados. Demonstrou bem os exercícios e cooperou com o colega. 

5 O aluno realizou autonomamente exercícios adequados com boa liderança. Demonstrou muito bem. Cooperou 
com o colega. Corrigiu os seus colegas quando realizavam os exercícios com erros. 

 

Alongamento 

 

Valor Descrição 

0 O aluno não realizou o alongamento. 

1 O aluno liderou muito mal os alongamentos. Não cooperou com o colega. Não demonstrou. 

2 O aluno realizou alongamentos pouco adequados, com muita dificuldade. Cooperou pouco com o colega. 

3 O aluno realizou poucos alongamentos com alguma dificuldade. Demonstrou e cooperou com o colega. 

4 O aluno realizou alongamentos adequados. Demonstrou bem os exercícios e cooperou com o colega. 

5 O aluno realizou autonomamente alongamentos adequados com boa liderança e variedade. Demonstrou muito 
bem. Cooperou com o colega. Corrigiu os seus colegas quando realizavam os alongamentos com erros. 

 

 


