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Introdução 

O seguinte projeto diz respeito à lecionação da Educação e Expressão Físico-

Motora numa turma do 1º ciclo de escolaridade, a desenvolver pelo estagiário durante 

o 2º período. Este projeto enquadra-se na área 1, organização e gestão do ensino e 

da aprendizagem, relativamente às competências de condução do ensino nas aulas de 

Educação Física. 

O objetivo deste projeto é que o estagiário realize a experiência de lecionação 

durante uma semana no seio das escolas do agrupamento. Para a sua preparação 

deverá haver um período de planeamento conjunto com o professor envolvido, o qual 

durante a lecionação por parte dos estagiários, deverá estar presente nas aulas.  

A implementação deste projeto terá lugar na semana de 25 de Fevereiro a 1 de 

Março. A turma que irei lecionar será do 1º ano de escolaridade do professor C, da 

escola Alice Leite do Agrupamento de Escolas de Alfornelos. 

O projeto inicia-se com uma auscultação ao professor responsável pela turma 

procurando conhecer melhor a turma e o planeamento feito para as aulas através de 

miniunidades de ensino, seguido de uma observação das aulas dos mesmos. 

Posteriormente será apresentado o horário da respetiva semana, a miniunidade de 

ensino e os objetivos da mesma. O balanço final da atividade será elaborado após ter 

decorrido a semana. 
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Horário 

Semana de 25 de Fevereiro a 1 de Março 

Turma: 1º Ano Dia: 1 Março Hora: 09:30 às 10:30 Escola: EB Alice Leite 

 

Turma 1º Ano 

Auscultação aos professores/Observação de aulas 

A turma do 1º ano de escolaridade tem o professor C como responsável. A turma 

é constituída por 24 alunos, dos quais 15 são rapazes e 9 são raparigas, com idades 

compreendidas entre os 6 e 7 anos.  

Ao nível do desempenho e do comportamento, esta é uma turma muito 

heterogénea, notando-se algumas diferenças ao nível da maturidade e empenho entre 

os alunos. Nesta turma existem 3 alunos com mais dificuldades comportamentais e 

outros 3 com dificuldades ao nível da motricidade, coordenação e postura. 

Nesta área, o professor costuma trabalhar com a turma em ensino massivo, 

embora alguns alunos precisem de receber mais atenção. As matérias mais 

abordadas são os jogos. 

 

 



5 
 

Miniunidade de ensino 

 

 

PLANO DE AULA 

            
Situações de aprendizagem 

Parte de 
aula 

Matérias Situações de aprendizagem Objetivos Específicos 
Tempo 
parcial 

Estratégias e 
medidas 

organizativas 

Aquecimento 
Jogo da apanhada (toca e foge) 
Jogo da lagarta 

Aquecimento 10’ 

Grupos: 
Massivo 
 
Material: 
Pinos, arcos, 
colchões, plinto  
 
Estilo de 
ensino: Tarefa 
e comando 
 

Parte 
fundamental 

Atividades 
rítmicas 
expressivas 

1. Corrida com formação de grupos e paragem em posições: 
Posições paradas: equilibrar o corpo num pé, num pé e numa mão, um pé e um joelho, um pé e 
mão do mesmo lado, na posição de avião, sobre as nádegas, sobre cócoras, sobre cócoras e 
num pé, quadrupedia com barriga para cima 

2. Jogo do espelho 
Seguir a movimentação do companheiro, realizando as mesmas ações com as mesmas 
qualidades de movimento. 

Habilidades expressivas 
Noção corporal e espacial 

10’ 

Deslocamentos e 
equilíbrios 

1. Jogo da fuga para os arcos:  
Ao som da pandeireta ou de outro instrumento os alunos correm livremente pelo espaço e no 
momento de silêncio têm de ir para dentro do arco (conta 1 ponto). Realizar movimentos com 
braços, com saltos, à menino de escola, andar sobre parte externa do pé, andar de cócoras, 
andar em pontas dos pés. 

2. Circuito: 
1. Saltar para um plano superior (plinto) 
2. Andar por cima do banco sueco 
3. Colocar um pé em cada arco em ziguezague 
4. Fazer a roda sem balanço com as palmas das mãos apoiadas no banco sueco 
5. Contornar os pinos em slalom 

Transposições de obstáculos, 
Equilíbrios 
Salto de um plano superior com receção 
equilibrada no colchão; 
Salto para um plano superior. 
 

10’ 

Jogos 

1. Jogo da bola ao poste 
Cada equipa situa-se atrás da sua linha e tenta com várias bolas acertar no pino que está no 
meio do campo. Quando a equipa adversária recupera as bolas têm o mesmo objetivo. 

2. Bola ao fundo 
Cada equipa deve através de passes colocar a bola na linha final da equipa adversária. 

Receber ativamente a bola com as 2 mãos; 
Passar a um companheiro (desmarcado durante 
o jogo); 
Desmarcação. 

20’ 

Retorno à calma 
Alongamentos 
Relaxamento 

 10’ 
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Objetivos de formação 

Esta atividade tem o objetivo de proporcionar aos estagiários a possibilidade de 

lecionar a Educação e Expressão Físico-Motora numa turma do 1º ciclo de 

escolaridade, usufruindo desta experiência gratificante no sentido de melhorar a sua 

qualidade de lecionação. 

Os objetivos de formação deste projeto centram-se no trabalho de grupo que é 

necessário desenvolver com os professores responsáveis da turma, conhecer o modo 

como os mesmos trabalham e a sua turma. 

Relativamente aos alunos, um dos objetivos deste projeto é contactar com um 

maior número de alunos de idades mais baixas e experienciar a condução de ensino, 

abordagem às matérias, progressões e organização da aula com estes diferentes 

níveis de aprendizagem. 

Relativamente à qualidade da lecionação, um dos objetivos é ensinar aos 

alunos novas aprendizagens, procurando que estes evoluam, respeitem a instrução 

fornecida pelo professor e o seu feedback, assim como todos as outras componentes, 

com vista a manter um clima de aula positivo e favorável à aprendizagem. 

Por outro lado, um dos objetivos passa por proporcionar aos alunos 

experiências agradáveis e motivantes, onde possam desenvolver o gosto pela 

disciplina e atividade física, realizando um transfer da mesma para a vida futura no seu 

dia-a-dia. 

Por último, pretendo garantir nas minhas aulas um elevado entusiasmo nos 

alunos, um clima de confiança no meu trabalho procedendo a ajustes nas situações de 

aprendizagem sempre que necessário, manifestando para além de profissionalismo 

alguma criatividade. 


