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I. Balanço da 1ª Etapa – Avaliação Inicial 

I.I. Planeamento 

 Nesta etapa houve uma pequena dificuldade em planear as aulas tendo em 

conta a minha experiência quanto à melhor distribuição dos espaços pelas matérias a 

avaliar. Neste sentido a distribuição dos espaços facilitou um pouco este processo 

uma vez que fui tendo sempre uma semana dentro do ginásio, onde privilegiei as 

matérias que só podem ser lecionadas nesse espaço, como as ginásticas e o 

badminton, e outra semana nos espaços exteriores. Assim sendo, o período da 

avaliação inicial teve a duração de 7 semanas, o que é um pouco mais do que o 

aconselhável, no entanto, de forma a recolher o máximo de dados possíveis, tentei dar 

duas vezes cada matéria.  

 Por vezes, ao longo das aulas houve a necessidade de mudar o que estava 

planeado quanto ao tempo das estações, quanto à forma como estava disposta a 

estação, quanto aos objetivos e ainda tendo em conta as componentes críticas dos 

exercícios.  

 Sempre que havia a oportunidade de avaliar pela segunda vez uma matéria o 

plano de aula era elaborado já com a diferenciação do ensino, ou seja, a turma era 

organizada em grupos de nível. Esta estratégia resultou na maioria das ocasiões, uma 

vez que os alunos tinham em quase todas as matérias o mesmo nível.  

I.II. Avaliação 

 No início da AI tive dificuldades na recolha dos dados, uma vez que o PAI por 

nós realizado tinha muitos critérios para cada indicador de cada matéria. As tabelas de 

registo, estavam também um pouco desajustadas ao contexto pois tinham indicadores 

acima das capacidades da maioria dos alunos. 

 Para uma recolha de dados fidedigna, foi necessário simplificar os critérios em 

função dos indicadores. Desta forma foi permitido perceber o real nível dos alunos e 

não somente se fazia determinada componente critica (ex: apoiar o terço anterior do 

pé na corrida de velocidade). 

I.III. Condução do ensino 

 Iniciei esta etapa com um estilo de ensino por comando e tarefa. Ao longo das 

aulas percebi que estes são os estilos de ensino mais eficazes para esta turma. No 
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entanto devido a comportamentos desviantes por parte de alguns alunos foi 

necessário impor um comando mais rigoroso, para que façam os exercícios todos 

juntos e ao mesmo tempo, para que haja o mínimo de comportamentos fora da tarefa 

possível. 

 Ao nível dos feedbacks, procurei dar uma grande variedade, contudo com 

tantas coisas a acontecerem ao mesmo tempo na aula, centrei os meus feedbacks nos 

feedbacks avaliativos e direcionados para o aluno. Tentei também, para o grupo que 

estava em autonomia, dar feedbacks à distância com o objetivo de os alunos sentirem 

a minha presença e para continuarem na tarefa motivados. Estes feedbacks à 

distância aumentaram também o tempo efetivo na tarefa bem como a intensidade da 

aula. 

 No que concerne à disciplina, no geral a turma demonstrou uma boa atitude e 

motivação para a prática da disciplina de educação física. Contudo existem três alunos 

que por vezes destabilizam os colegas, e levam-nos a terem comportamentos fora da 

tarefa. A predisposição dos alunos para a prática, leva os alunos a terem 

comportamentos responsáveis e assim a criação de rotinas foi facilitada. Quanto à sua 

autonomia, a turma consegue trabalhar em autonomia contudo é necessário dar 

feedbacks para que haja o maior tempo de prática efetiva possível. 

 A organização dos espaços, começou com as estações dispostas um pouco 

longe umas das outras contudo, veio a melhorar ao longo desta etapa. Quanto à 

demonstração foi feita na maioria das vezes com os alunos, para que os colegas 

tenham uma maior contextualização dos critérios de êxito e das componentes críticas 

dos exercícios. 

 Para que houvesse uma maior interação e aprendizagem dos alunos, foi 

sempre feito ao longo das aulas mas fundamentalmente no final de cada aula um 

questionamento sobre algumas componentes críticas de alguns exercícios ou sobre 

algumas regras dos jogos desportivos. 

I.IV. Reajustes para o futuro 

 Para que haja um melhoramento ao nível do planeamento terei de ter em 

atenção a construção dos grupos de nível, com o objetivo da diferenciação do ensino. 

Para isto é também necessário construir exercícios adaptados a cada grupo de nível, 

para que haja uma aprendizagem ajustada. 
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 Tem de se fazer uma simplificação dos critérios avaliados em cada matéria, 

para que não sejam tao centrados nas componentes críticas dos movimentos em 

algumas matérias. No que concerne ao acompanhamento dos exercícios terei de fazer 

deslocações pelo pavilhão de forma a ter sempre a turma controlada de forma a evitar 

comportamentos desviantes. 

 Ao nível dos feedbacks, terei de apresentar uma maior variedade de 

feedbacks, sendo eles dirigidos para o grupo bem como para o aluno. Para estes 

últimos terá de haver um aumento dos descritivos. 
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II. Caracterização da 2ª Etapa 

 A 2ª Etapa do planeamento anual é caracterizada por ser uma fase de 

aprendizagem e desenvolvimento das aprendizagens. Tem duração de 9 semanas, 

sendo que uma semana não haverá aulas visto ser a semana do torneio de Futsal, 

assim sendo esta etapa contará com um total de 22 aulas. Estas aulas estão divididas 

por 3 unidades de ensino, nas quais estão inseridas as matérias prioritárias de 

aprendizagem dos alunos. 

 Na primeira UE estão inseridas as 4 matérias com os piores resultados por 

parte dos alunos. Nesta mesma UE vai ser avaliada a modalidade de Luta na aula de 

19 de Novembro. Na segunda UE foram introduzidas outras matérias prioritárias. A 

terceira UE está calendarizada para as 3 primeiras semanas do 2º Período, tem como 

objetivo os alunos relembrarem conteúdos abordados anteriormente. 

 Assim sendo a distribuição das matérias em cada UE estão dispostas no 

quadro seguinte: 

 

2ª Aprendizagem e Desenvolvimento 

ACTIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS 

1ª UE 2ª UE 3ª UE 

05/11 a 29/11 03/12 a 13/12 03/01 a 17/01 

9 6  7  

Pavilhão, Ginásio Pavilhão, Ginásio Pavilhão, Ginásio 

Andebol 
Voleibol 
Ginástica de Solo 
Luta (AI) 
Atletismo – Barreiras 

Andebol 
Voleibol 
Ginástica de Aparelhos 
Atletismo – Salto em Altura 
Atletismo – Salto em 
Comprimento 

Voleibol 
Basquetebol 
Badminton 
Ginástica de Solo 
Atletismo – Barreiras 

APTIDÃO FÍSICA 

Flexibilidade 
Resistência 

Resistencia 
Força 

Resistência 
Flexibilidade 
Força 

CONHECIMENTOS 
Capacidades físicas, adaptações fisiológicas do corpo e estilos de vida saudável 
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1ª Unidade de Ensino 
 Aulas de 2ª feira Aulas de 5ª feira Matérias 

Exterior 05.Nov (aulas nº21 e 22) 
26.Nov (aulas nº27 e 28) 

08.Nov (aula nº23) 
29.Nov (aula nº29) 

Voleibol 
Futebol 
Andebol 
Atletismo – Barreiras 
Resistência 

Pavilhão 19.Nov (aulas nº24 e 25) 18.Nov (aula nº26) Luta 
Badminton 
Ginástica de solo 
Flexibilidade 

 

2ª Unidade de Ensino 
 Aulas de 2ª feira Aulas de 5ª feira Matérias 

Pavilhão 03.Dez (aulas nº30 e 31) 06.Dez (aula nº32) Atletismo – Salto em Altura 
Ginástica de Aparelhos 
Andebol 
Força 

Exterior 10.Nov (aulas nº33 e 34) 13.Dez (aula nº35) Atletismo – Salto em comprimento 
Andebol 
Resistência 

 

3ª Unidade de Ensino 
 Aulas de 2ª feira Aulas de 5ª feira Matérias 

Pavilhão 14.Jan (aulas nº40 e 41) 03.Jan (aula nº36) 
17.Jan (aula nº42) 

Badminton 
Basquetebol 
Ginástica de solo 
Flexibilidade 

Exterior 07.Jan (aulas nº37 e 38) 10.Jan (aula nº39) Voleibol 
Atletismo - Barreiras 
Resistência 
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II.I.  Argumentação das Opções 

 O Plano de 2ª etapa advém da análise do dos resultados da Avaliação Inicial 

(AI), na qual foram verificadas as matérias prioritárias para a turma proporcionando 

assim informação para a formação de grupos de trabalho e adaptação das 

aprendizagens às especificidades de cada aluno. Desta forma, estas matérias 

prioritárias foram o factor essencial para as minhas decisões quanto ao planeamento. 

 Outro dos fatores a ter em conta para o plano foi o roulement dos espaços, que 

indica que serão lecionadas 4 aulas da 1º UE no ginásio e as restantes 2 no exterior, 

na 2ª UE serão 2 no ginásio e 2 no exterior e na 3ª UE, serão 3 no ginásio e 2 no 

exterior. Durante a segunda unidade será realizada uma aula teórica de 45´ e outra 

destinada à realização do teste dos conhecimentos.  

 Procurei passar por todas as matérias prioritárias nesta etapa, sendo que 

passarei pelo menos duas vezes por cada uma tendo em vista a sua aprendizagem e 

aperfeiçoamento. Esta opção prendeu-se ainda pelo facto de existir a avaliação 

sumativa para o 1º período e assim permite aos alunos a recuperação nas matérias 

mais frágeis. 

 O grande objetivo desta etapa é fazer com que os alunos aprendam 

efetivamente e tenham oportunidade de superar as suas dificuldades através de 

progressões e atividades adaptadas a cada indivíduo. Como forma contextualizar as 

aprendizagens, os alunos mais avançados serão utilizados como agentes de ensino. A 

diferenciação e feita também através de grupos de nível, onde serão definidas 

competências para cada grupo. Estes grupos serão maioritariamente homogéneos, 

tendo como objetivo potenciar as aprendizagens dos alunos construindo variantes de 

facilidade ou dificuldade consoante o nível que o grupo está a trabalhar. 

 A aptidão física será realizada dentro dos mesmos moldes, ou seja, tendo em 

conta a AI, irei trabalhar a força, a resistência e flexibilidade durante toda a etapa, com 

o objetivo de os alunos atingirem a Zona Saudável nos testes do fitnessgram. 

 Por último, em cada aula serão abordadas 3 matérias de forma a haver uma 

consolidação das aprendizagens, bem como a repetição das ações propostas de 

modo a elevar o seu desempenho.  

III. Estilos de Ensino 

Numa fase inicial ainda vou manter os estilos de ensino Comando e Tarefa, de 

modo a que os alunos interiorizem as rotinas e formas de desenrolar das sessões. 

Mais tarde, tenho como objectivo a introdução do estilo recíproco e inclusivo, de modo 

a elevar as relações entre os alunos, mas também a sua capacidade de avaliação do 

seu par. Assim, facilita-me o trabalho no sentido do acompanhamento dos alunos com 
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maiores dificuldades e que necessitam de uma maior informação de retorno para 

superarem as suas fragilidades. 

O estilo de ensino Auto-Avaliação será também elevado para que os alunos 

desenvolvam a sua capacidade de auto-reflexão e consciência dos seus erros. Para 

tal, utilizarei, entre outras estratégias, fichas de registo de auto-avaliação.  

IV. Objetivos 

IV.I. Objetivos dos alunos por matérias e por níveis 
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VOLEIBOL 

Etapas NI e PI  I PE 

2ª  

A pares, realiza manchete, passe e 
serviço por baixo bem como a receção ao 
serviço com deslocamento prévio em 
direção à bola. 
 
Em situação de jogo 1x1 perpendicular à 
rede realiza: 
-Passe de sustentação, passe ou 
manchete para o colega, no sentido de 
manter a bola no ar. 

Realiza manchete, passe bem como a receção 
ao serviço com deslocamento prévio em direção 
à bola e realizando manchete ou passe na 
receção ao serviço, antes de agarrar a mesma. 
 
Em situação de jogo 2x2 realiza: 
- Serviço em toque de dedos, adoção da 
posição básica fundamental, passe ou 
manchete, dois toques obrigatórios por equipa. 

Em situação de exercício a pares, 
perpendicular à rede, realiza: 
- Serviço por baixo, aumentando a distância à 
rede, depois de ter feito 3 serviços corretos em 
cada distância. 
 
Em situação de jogo 2x2 ou 3x3: 
- Serviço por baixo, adoção da posição básica 
fundamental, passe ou manchete, três toques 
obrigatórios por equipa. 

 

 

 
BASQUETEBOL 

Etapas PI I PE 

2ª 

Em situação de exercício critério, o aluno 
faz lançamentos para a parede com o 
para aperfeiçoamento do lançamento. 
- Frente a frente os alunos fazem os dois 
tipos de passe, (peito e picado) 
- Lançamento na passada, com o 
lançamento a ser feito com as duas 
mãos. 
- Lançamento de curta distância 
 
Em situação de exercício critério de 2x0, 
progridem com passe, receção e 
desmarcação e finalizam com lançamento 
na passada ou lançamento curto 

Em situação de jogo 3x3: 
- Receção com as duas mãos e enquadra-se 
ofensivamente; 
- Lança na passada (2 apoios), ou lança parado 
ou de curta distancia; 
- Drible de progressão; 
- Passa em segurança aos colegas 

Em situação de jogo 5x5: 
Desmarca-se oportunamente dando linhas de 
passe aos colegas; 
- Na progressão para o cesto, passa se o lega 
estiver numa melhor posição de ataque ou 
progride em drible, pelo corredor central, 
utilizando fintas e mudanças de direção, para 
se libertar do adversário 
 
Em situação de exercício critério os alunos 
fazem constantes ataques e contra ataques 
em situações de superioridade numérica (1x0, 
2x1, 3x2, 4x3 e 5x4). 
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ANDEBOL 

Etapas PI I PE 

2ª  

Em situação de exercício critério, em 
superioridade numérica (1X0, 2X0, 2X1) 
os alunos fazem: 
- Passe, armando o braço acima da 
cabeça; 
- Receção com as duas mãos e 
decidindo driblar ou passar consoante a 
posição; 
- Drible de progressão; 
 
Frente a frente os alunos fazem os dois 
tipos de passe, (peito e picado) 

Em situação de exercício critério, em 
superioridade numérica (2X1, 3X2 e 4X3) os 
alunos fazem: 
- Passe, armando o braço acima da cabeça; 
- Receção com as duas mãos e decidindo driblar 
ou passar consoante a posição; 
- Desmarcação oferecendo linha de passe aos 
colegas; 
- Drible de progressão; 

Em situação de jogo 4x4 em campo reduzido: 
1. Quando a sua equipa não consegue 

vantagem numérica e ou posicional (por contra 

ataque) que lhe permita a finalização rápida, 

continua as ações ofensivas, garantindo a 

posse de bola (colaborando na circulação da 

bola): 

2. Logo que a sua equipa perde a posse da 

bola assume atitude defensiva, procurando de 

imediato recuperar a sua posse, Tentando 

intercetar a bola. 

 
Em situação de exercício critério os alunos 
fazem constantes ataques e contra ataques em 
situações de superioridade numérica (1x0, 2x1, 
3x2, 4x3 e 5x4). 
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 BADMINTON 

Etapas PI I PE 

2ª 

- Identifica dois tipos de batimentos (clear 
e Lob); 
 
- Coopera com o colega batendo e 
devolvendo o volante, não deixando o 
mesmo tocar no chão, movendo-se no 
campo e promovendo deslocamentos ao 
colega. 

- Coopera com o colega batendo e devolvendo o 
volante, não deixando o mesmo tocar no chão; 
- Depois do batimento, volta sempre à posição 
base; 
- Utiliza os diferentes tipos de pega consoante a 
trajetória do volante; 
- Executa os batimentos de Clear e Lob de 
forma a provocar deslocamentos ao seu colega 

Em situação de jogo 1x1: 
- Executa as técnicas abordadas de forma a 
ganhar pontos sem deixar que o volante caia no 
seu campo; 
- Depois do batimento, volta sempre à posição 
base. 

 

 ATLETISMO - SALTO EM ALTURA 

Etapas PI I PE 

2ª 

Salta em altura, com técnica de 
Tesoura, executando:  
- Corrida de balanço em linha reta e 
oblíqua à fasquia, chamada (impulsão) 
com o pé mais afastado da fasquia- 

Salta em altura com técnica de Tesoura 
executando:  
- Corrida de balanço em linha reta e oblíqua à 
fasquia; chamada (impulsão), paralela à fasquia, 
com o pé mais afastado da mesma e inclinando 
ligeiramente o tronco para trás; elevação da 
perna mais próxima da fasquia; passagem pela 
fasquia com as pernas em extensão; contacto 
com o colchão em dois tempos. 
 
Salta em altura com técnica de Fosbury Flop 
executando:  
- Corrida de balanço em J, chamada com o pé 
mais afastado do colchão, passagem da fasquia 
de costas e queda no colchão de costas. 

- Salta em altura com técnica de Fosbury Flop 
executando: corrida de balanço em J, chamada 
com o pé mais afastado do colchão, elevação da 
coxa da perna livre, passagem da fasquia de 
costas e queda no colchão de costas. 
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 ATLETISMO - SALTO EM COMPRIMENTO 

Etapas PI I PE 

2ª 

- Salta impulsionado pelos membros 
superiores e inferiores para a caixa de 
areia, com a receção a pés juntos e 
juntando os membros superiores aos 
inferiores; 
- Salta após uma corrida curta com a 
definição da zona de chamada. 

- Após a definição da zona da corrida de balanço, efetua a mesma e faz a técnica de voo na 
passada com a impulsão na zona de chamada, sem que haja uma redução da chamada; 
- A receção é feita com os pés juntos e fechando o corpo; 

 

 
ATLETISMO - BARREIRAS 

Etapas PI I PE 

2ª 

- Consciencializa a importância de 
transpor da barreira e não saltar por cima 
da barreira 
- Ultrapassa obstáculos com a perna de 
ataque em extensão. 

- Consciencializa a importância da transposição 
da barreira 
- Transpõe as barreiras com a perna de ataque 
em extensão e a perna de impulsão a realizar 
abdução da coxa 
- Mantém uma corrida contínua 

- Flete o tronco à frente e eleva a perna de 
ataque, mantendo-a em extensão 
- Transpõe as barreiras com trajetória rasante; 
- Mantém uma corrida contínua 

 

 GINÁSTICA DE SOLO 

Etapas NI e PI I PE  

2ª  

- Em situação de exercício, realiza as 
progressões dos seguintes elementos 
gímnicos: 
1. Rolamento à frente engrupado 
2. Rolamento atrás engrupado 
3. Avião 
4. Ponte. 

- Em situação de exercício, realiza os seguintes 
elementos gímnicos: 
1. Rolamento à frente (engrupado e de pernas 
afastadas) 
2. Rolamento à retaguarda (engrupado e de 
pernas afastadas) 
3. Ponte 
4. Avião 

- Em situação de exercício, realiza uma 
sequência com os seguintes elementos 
gímnicos: 
1. Rolamento à frente (engrupado e de pernas 
juntas); 
2. Meia pirueta; 
3. Rolamento atrás (engrupado e de pernas 
juntas) 
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5. Roda. 4. Roda 
5. Avião 
6. Pino de cabeça 
7. Ponte. 
Assimila e realiza as ajudas 

 

 GINÁSTICA DE APARELHOS 

Etapas NI e PI I PE  

2ª  

Realiza, após corrida de balanço e 
chamada a pés juntos no reuther os 
seguintes saltos: 
- Salto de eixo no boque, com os 
membros inferiores estendidos; 
- Salto de coelho, sem corrida de 
balanço, apoia os membros superiores 
e apoia os joelhos no boque. 
 
- No minitrampolim, após corrida de 
balanço, chamada com elevação rápida 
dos braços e receção equilibrada no 
colchão de queda, realiza os seguintes 
saltos: 
- Em extensão (vela), colocando a 
bacia em ligeira retroversão durante a 
fase aérea do salto. 

Realiza, após corrida de balanço e chamada a 
pés juntos no reuther e chegando ao solo em 
condições de equilíbrio para adotar a posição de 
sentido, os seguintes saltos: 
- Salto de eixo no boque, com os membros 
inferiores estendidos (com extensão dos 
joelhos); 
- Salto entre mãos, com os membros 
superiores a apoiar no boque e posteriormente 
apoia os joelhos e depois com os pés; 
 
- No minitrampolim, após corrida de balanço, 
chamada com elevação rápida dos braços e 
receção equilibrada no colchão de queda, 
realiza os seguintes saltos: 
- Em extensão (vela), colocando a bacia em 
ligeira retroversão durante a fase aérea do salto. 
- Engrupado, com o fecho dos membros 
inferiores em relação ao tronco, na fase mais 
alta do voo, seguido de abertura rápida. 

Realiza, após corrida de balanço e chamada a 
pés juntos no reuther e chegando ao solo em 
condições de equilíbrio para adotar a posição 
de sentido, os seguintes saltos: 
- Salto de eixo no plinto (transversal e 
longitudinal), com os membros inferiores 
estendidos (com extensão dos joelhos). 
- Salto entre mãos, com os membros 
superiores a apoiar no plinto e os membros 
inferiores a passarem entre os braços; 
 
- No minitrampolim, após corrida de balanço, 
chamada com elevação rápida dos braços e 
receção equilibrada no colchão de queda, 
realiza os seguintes saltos: 
- Em extensão (vela), colocando a bacia em 
ligeira retroversão durante a fase aérea do 
salto. 
- Engrupado, com o fecho dos membros 
inferiores em relação ao tronco, na fase mais 
alta do voo, seguido de abertura rápida; 
- Meia-pirueta, com a rotação do corpo em 
180º 
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IV.II. Objetivos dos alunos para a área da Aptidão Física 

Relativamente à Área da Aptidão Física serão privilegiadas tarefas de trabalho 

de força superior nomeadamente na 1ª Unidade de Ensino no interior e o trabalho 

cardiorrespiratório no exterior. Por sua vez, na 2ª Unidade de Ensino vou continuar 

este trabalho 

 

RESISTÊNCIA 

O aluno realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, percursos de habilidades ou outras: 

1 - Ações motoras globais de longa duração (acima dos oito minutos), com intensidade 

moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à 

fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço. 

2 - Corrida numa direção e na oposta (Vai-Vem) percorrendo de cada vez uma 

distância de 20m, aumentando o ritmo da passada em cada minuto, atingindo ou ultrapassando 

o número de percursos de referência (ZSAF). 

 

FORÇA 

Ações motoras de contração muscular localizada, com carga fraca ou ligeira, elevada 

velocidade em cada ação, em esforços de duração relativamente prolongada, resistindo à 

fadiga, sem diminuição nítida de eficácia. 

1- O maior número de extensões/flexões completas de braços (a 90º), num ritmo 

cadenciado. O aluno inicia a partir de uma posição facial, mantendo o corpo em 

extensão, atingindo ou ultrapassando o nível de prestação definido (ZSAF). 

2- Circuito onde os alunos fazem o maior número de passes de peito com bolas 

medicinais; o maior número de saltos à corda; o maior número de abdominais em 

series de 30 segundos com 15 segundos de descanso 

3- Saltos a pés juntos de frente, por cima de um obstáculo (banco sueco), o maior número 

de vezes, em 30 segundos, com um apoio (saltitar) intermédio entre cada salto, 

atingindo o nível de prestação definido. 

 

FLEXIBILIDADE 
O aluno, respeitando as indicações metodológicas específicas do treino de flexibilidade (ativa): 

1- Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada mobilidade articular 
e elasticidade muscular, (contribuindo para a qualidade de execução dessas ações). 

2- Chega com as duas mãos à frente, o mais longe possível, sentado no chão (senta e 
alcança), alternadamente com uma e outra perna fletida, deixando a outra estendida, 
mantendo o alongamento máximo durante pelo menos 1”, alcançando ou 
ultrapassando (à 4ª tentativa) a distância definida (ZSAF). 

3- Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com um braço por cima do ombro e outro 
por baixo do cotovelo, com um e outro braço (ZSAF).  

 

IV.III. Objetivos dos alunos para a área dos Conhecimentos 

Durante as aulas práticas, transmitirei os conhecimentos necessários aos 

objetivos para esta etapa. Como complemento fornecerei aos alunos uns 

apontamentos para que possam aprofundar mais os seus conhecimentos. No final 

desta 2ª Etapa será aplicado o teste teórico, nomeadamente na 2ª Unidade de Ensino.  
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Conteúdos da 2ª etapa 

1. Identificar os fatores associados a um estilo de vida saudável (atividade física, 

alimentação, repouso e higiene); 

2. Identificar as capacidades físicas; 

3. Identificar e definir o conceito de Aptidão Física bem como a sua importância para uma 

vida saudável; 

4. Definir o conceito de Frequência Cardíaca, Frequência Cardíaca Máxima, Frequência 

Cardíaca de Repouso e Frequência Cardíaca de Treino (calcular a FCrep, FCmáx e 

FCtreino); 

 

CONHECIMENTOS 
- Relaciona Aptidão Física e Saúde; 

- Identifica os fatores associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente o 
desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, 
a higiene, afectividade e a qualidade do meio ambiente. 

V. Avaliação 

V.I.  Avaliação Formativa 

 Os processos utilizados na avaliação formativa contribuem para o 

desenvolvimento do aluno ao nível do processo ensino-aprendizagem. Sendo assim 

esta avaliação tem como objetivo regular e controlar o processo evolutivo dos alunos, 

auxiliando-os de modo a que os objetivos sejam cumpridos. 

 Assim sendo serão criadas fichas de registo a partir do PAI, reajustada de 

forma a recolher e registar informações acerca do desempenho dos alunos, facilitando 

mais tarde o processo quantitativo. Este registo será realizado de modo contínuo e 

pode ser alterado no final de cada UE se o aluno demonstrar capacidades superiores 

às do momento do registo. 

 Para a área da aptidão física, serão realizados exercícios de treino com o 

objetivo de melhorar os resultados da bateria de testes do fitnessgram, para que os 

alunos atinjam a Zona Saudável ao longo do período. 

 Ao nível dos conhecimentos os alunos irão realizar um teste teórico 

V.II.  Avaliação Sumativa 

 A avaliação sumativa surge através da análise dos dados recolhidos ao longo 

da avaliação formativa da 1ª etapa e da 1ª e 2ª Unidades de Ensino nas áreas das 

Actividades Físicas e Desportivas e Aptidão Física. 

 Os Conhecimentos serão avaliados através da aplicação de um teste. 


