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Introdução 

 

  O projeto Semana a Tempo Inteiro, tem como objetivo proporcionar ao 

estagiário a experiência de um professor com horário completo, ou seja, uma 

semana em que o professor estagiário tem um horário de aproximadamente 

20h., contabilizadas em horas letivas.  

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 (EF). Para a sua preparação deverá haver um 

período de auscultação e planeamento conjunto com os professores 

envolvidos, os quais durante a lecionação por parte dos estagiários, deverão 

estar presentes nas aulas. 

O projeto irá decorrer na semana 16 do planeamento anual, 

correspondendo aos dias de 28 de Janeiro a 1 de Fevereiro. As turmas 

escolhidas são:  

 5ºF – Professor Carlos Gomes; 

 6ºD – Professora Lurdes Fonseca; 

 7ºA – Professor Pedro Conde; 

 8ºC – Professor Estagiário Miguel Fragoeiro;  

 9ºB – Professora Natália Santos. 

 

A escolha desta turmas passou por lecionar 2 ciclos presentes na 

escola, lecionando a todos os anos desses ciclos. Esta escolha vai-me permitir 

lecionar a um variado grupo de idades e desta forma aumentar o meu leque de 

experiências na lecionação. 

Neste projeto para além das horas destinadas à lecionação estão 

também presentes as horas dedicadas ao projeto de coadjuvação e 

acompanhamento da Diretora de Turma (8ºC) Sónia Fonseca e a coadjuvação 

do treino de Desporto Escolar núcleo de Patinagem o qual é lecionado com a 

professora Lurdes Fonseca. 

O projeto inicia-se com a apresentação do horário com a distribuição das 

aulas para toda a semana, de seguida é exposto o que foi transmitido pelos 
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professores de cada turma, através de uma auscultação e observações das 

aulas lecionadas pelos mesmos, no sentido de vir conhecer melhor a turma, os 

seus grupos de nível bem como as prioridades de planeamento. E por último 

são apresentadas as miniunidades de ensino, elaboradas através do que foi 

apresentado anteriormente. Esta sequência é elaborada para cada turma. 

 

 

Horário 
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Calendarização 

 

 

 

Semana a Tempo Inteiro 

Início e fim: 28/01/2011 a 11/02/2013 

Turma 
Duraçã

o 
Dia/Espaço Matéria 

7ºA 90’ 
28 Jan / Pav 

Professor Pedro 
Conde 

Luta , Futebol e Andebol 

5ºF 90’ 
28 Jan / E2 

Professor Carlos 
Gomes 

Salto em Comprimento, Estafetas, Basquetebol 

8ºC 90’ 

30 Jan / Pav 
Professor 

Estagiário Miguel 
Fragoeiro 

Dança, Badminton, Basqutebol 

9ºB 45’ 
30 Jan / E1 

Professora Natália 
Santos 

Badminton, Basquetebol e Voleibol 

5ºF 45’ 
30 Jan / E2 

Professor Carlos 
Gomes 

Salto em Comprimento, Estafetas, Basquetebol 

6ºC 45’ 
30 Jan / Pav 

Professora Lurdes 
Fonseca 

Salto em Altura e Basquetebol 

7ºA 45’ 
31 Jan/ Pav  

Professor Pedro 
Conde 

Luta , Futebol e Andebol 

8ºC 45’ 

31 Jan/ Pav  
Professor 

Estagiário Miguel 
Fragoeiro 

Dança, Badminton, Basqutebol 

6ºC 90’ 
1 Fev/ Pav  

Professora Lurdes 
Fonseca 

Salto em Altura e Basquetebol 

9ºB 90’ 
1 Fev/ E1 

Professora Natália 
Santos 

Badminton, Basquetebol e Voleibol 
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Turma 5ºF 

Auscultação aos professores e observação das aulas 

 

Após uma conversa com o professor Carlos Gomes, professor desta turma, 

tentei perceber os grupos que sejam formados para a prática da EF, os alunos 

com mais competências, os alunos com potenciais questões de 

comportamentos desviantes, o tipo de aulas que o professor costuma lecionar 

e as matérias a abordar na semana em questão. 

 Desta forma deu para perceber que as aulas para esta turma são aulas 

em que apenas são lecionadas as competências básicas de cada matéria. A 

turma é constituída por 22 alunos sendo que 9 são raparigas e 13 são rapazes. 

A divisão da turma surge apenas na divisão entre o grupo dos rapazes e o 

grupo das raparigas, no entanto a turma trabalha preferencialmente de forma 

massiva. 

 As matérias a abordar ao longo desta semana, segundo o planeamento 

da professor Carlos Gomes, e tendo em conta o roulement, serão a Corrida de 

Estafetas, Salto em Comprimento e Basquetebol. Quanto aos objetivos para as 

matérias, para esta turma são muito simples, no sentido de aquisição de 

competências básicas dentro destas matérias. 

 No que concerne à observação das aulas, foram observadas partes da 

aula de segunda-feira e a aula de quarta-feira. Aparentemente, todos os alunos 

estão integrados na turma, e mantêm um bom espírito de cooperação, assim 

como de motivação para as tarefas propostas. 
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Aulas 5ºF - Salto em Comprimento, Estafetas e Basquetebol 

Fase da aula Objectivos 
Descrição dos 

exercícios 
Critérios de Êxito 

Instrução 
Inicial 

 
- Explicação da estrutura 

e objetivos da aula; 

Alunos sentados á minha 
frente; 

Descrição sucinta e concisa; 
Manter a atenção dos alunos. 

Aquecimento 

Aquecimento articular 
Introdução aos gestos 
técnicos abordados na 

aula. 

Corrida inicial; 
Jogo dos 10 passes : A 

primeira equipa a realizar 10 
passes sem ser interceptado 
pela outra equipa ganha, se 
for interceptado a contagem 

começa novamente. 
 

Corrida Inicial – manutenção 
de um ritmo constante; 

Condição 
Física 

Trabalhar a força 
superior, inferior e 

coordenação. 

Circuito sob a forma de 
estafetas com incidência no 

trabalho de força do trem 
superior (flexões de tricípete) e 

trem inferior (subir 
degraus/extensões de pernas), 
tarefas de coordenação (saltos 

a corda). 

Flexões de Tricípete – realiza 
a flexão/extensão com as 

pernas esticadas com um ritmo 
de execução constante; 

Agachamento – realiza a 
flexão/extensão sem os joelhos 
ultrapassarem a linha dos pés; 
Saltos a corda – realiza um 

número de saltos á corda (10 a 
20) com fluidez. 

Fase 
principal 

 
 

Basquetebol 
Passe Picado; 

Passe de Peito; 
Receção a duas mãos; 

Lança ao cesto; 
Desmarca-se. 

 
Salto em Comprimento 
Realiza o salto atingindo 
a velocidade máxima e 
realizando a extensão e 
posterior fecho do tronco 

e membros. 
 

Estafetas 
Realiza a troca de 

testemunho na zona de 
transmissão. 

Basquetebol 
- Exercício analítico de drible e 

lançamento ao cesto sem 
oposição no qual os alunos 
percorrem o campo duma 

ponta á outra a realizar drible 
e passe e lançamento; 

- Situações de jogo (3x3) 
condicionado com limitação do 

drible. 
 

Salto em Comprimento 
- Um aluno de cada vez efetua 
o salto para a caixa de areia. 

 
Estafetas 

- 2 a 2, ao sinal os alunos 
realizam a passagem de 

testemunho na zona 
delimitada. 

 
Basquetebol 

- Passe feito com as duas 
mãos; 

- Receção é feita com as duas 
mãos; 

- Passe direcionado para o peito 
do colega; 

- Lançamentos com correta 
posição das mãos. 

 
Salto em Comprimento 

- Chamada a um pé; 
- Fase do voo com o corpo em 

extensão; 
- Eleva a coxa da perna livre 
projetando-a para a frente; 

- Chegada a pés juntos juntando 
os MI com os MS. 

 
Estafetas 

Recebe o testemunho, na zona 
de transmissão, com controlo 

visual, 
Utiliza a técnica de vela. 
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Turma 6ºC 

Auscultação aos professores e observação das aulas 

A turma 6ºC pertence á professora Lurdes Fonseca, e é constituída por 22 

alunos, dos quais 11 são do rapazes e 11 são raparigas. 

 Em relação ao desempenho na disciplina, os alunos apresentam um 

desempenho razoável, embora o seu comportamento seja um pouco agitado. 

 Como referência a professora aconselhou-me a na formação de grupos 

separar os alunos Rafael Lopes e Ricardo Matos. Estes são os alunos que por 

norma criam comportamentos desviantes e ou fora da tarefa. 

Individualmente, os alunos Carolina, Diogo e Vítor destacam-se pela 

negativa estando situados na maioria das matérias no nível Não Intrudotório. 

Uma estragégia a utilizar com estes alunos passa pela utilização de feedback 

Quinestésico e questionamento direto. Destacando-se pela positiva 

performance na disciplina temos os alunos Ariana, Bruno, José, Rafael, 

Ricardo e a Sofia. Este serão preferencialmente usados ora para demonstração 

ora para formar equipas nas quais espero que estes assumam um espírito de 

liderança.  

Segundo a proposta da professora responsável pela turma, foi sugerido 

que lecionasse Salto em Altura e Basquetebol. 

Os alunos da turma são um pouco agitados e necessitam de uma 

instrução clara e completa, bem como tarefas simples e diversas formas 

jogadas. 

 

 

 

 

 

 

Instrução 
Final 

/Retorno à 
calma 

Arrumar material, 
Reforçar o que foi 
abordado na aula, 

Alongamentos. 

Alonga o tricípite, deltoide, 
pronador, quadricípite e 

posteriores da coxa. 
 



Semana a Tempo Inteiro  
 
 

- 8 - 
 

Aula 6ºC - (Salto em Altura, Basquetebol) 

Fase da aula Objectivos 
Descrição dos 

exercícios 
Critérios de Êxito 

Instrução 
Inicial 

- Explicação da estrutura e 
objetivos da aula; 

Alunos sentados à minha 
frente; 

Descrição sucinta e concisa; 
Manter a atenção dos alunos. 

Aquecimento 

Aquecimento articular 
Introdução aos gestos 
técnicos abordados na 

aula. 

Corrida inicial; 
 

Jogo da Apanhada. 

Corrida Inicial – manutenção 
de um ritmo constante; 

 

Condição 
Física 

Trabalhar a força superior, 
inferior e coordenação. 

Circuito sob a forma de 
estafetas com incidência no 

trabalho de força do trem 
superior (flexões de tricípete) 

e trem inferior (subir 
degraus/extensões de 

pernas), tarefas de 
coordenação (saltos a corda). 

Flexões de Tricípete – realiza 
a flexão/extensão com as 

pernas esticadas com um ritmo 
de execução constante; 

Agachamento – realiza a 
flexão/extensão sem os joelhos 
ultrapassarem a linha dos pés; 
Saltos a corda – realiza um 

número de saltos á corda (10 a 
20) com fluidez. 

Fase 
principal 

 
 

Basquetbol 
Passe Picado; 

Passe de Peito; 
Receção a duas mãos; 

Lança ao cesto; 
Desmarca-se 

 
Salto em Altura 

Automatizarr o salto na 
técnica de Tesoura. 

Intrudoção ao salto na 
técnica de Fosbury Flop. 

Basquetebol 
- Exercício analítico de drible 
e lançamento ao cesto sem 
oposição no qual os alunos 
percorrem o campo duma 

ponta á outra a realizar drible 
e passe e lançamento; 

- Situações de jogo (3x3) 
condicionado com limitação 

do drible. 
 

Salto em Altura 
Exercício analítico com 
variação da distância de 

corrida de balanço e 
realização das duas técnicas. 

 

Basquetebol 
- Passe feito com as duas 

mãos; 
- Receção é feita com as duas 

mãos; 
- Passe direcionado para o 

peito do colega; 
- Lançamentos com correta 

posição das mãos. 
 

Salto em Altura 
Técnica de Tesoura - Apoio 

activo e extensão completa da 
perna de impulsão com 

elevação enérgica e simultânea 
dos braços e da perna de 
balanço; transposição da 
fasquia com pernas em 
extensão e recepção em 
equilíbrio no colchão de 

quedas. 
Técnica de Fosbury Flop -  
Elevação da coxa da perna 

livre; Transpõe a fasquia com o 
corpo “arqueado”; Flexão das 
coxas e extensão das pernas 
na fase descendente do voo. 

Instrução 
Final 

/Retorno à 
calma 

Arrumar material, Reforçar 
o que foi abordado na aula, 

Alongamentos. 

Os alunos em grupos de 2  ou 
4 arrumam o material; 

Alonga o tricípite, deltoide, 
pronador, quadricípite e 

posteriores da coxa. 
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Turma 7ºA 

Auscultação aos professores e observação das aulas 

 A turma do 7º A pertence ao professor Pedro Conde, é constituída por 

24 alunos dos quais 11 são rapazes e 13 raparigas. 

 Segundo o professor e as aulas observadas a turma demonstra um 

desempenho bastante positivo na disciplina sem comportamentos desviante ou 

fora da tarefa. A turma apresenta um bom nível de autonomia na tarefa, sendo 

esta causa do empenho demonstrado pela maioria dos alunos. 

 Foram definidos pelo professor da turma 3 níveis de desempenho na 

turma pelo que os terei em conta na formação dos grupos nos JDC, já na Luta 

darei preferência a uma igualdade de pesos entre alunos.  

Como alunos de referência para um bom desempenho a nível geral temos: 

Bernardo, Diogo, Francisco, João Castro, João Pedras, João Gaspar.  

Como grupo intermédio temos os alunos: Erica Neto, Margarida, Maria, 

Mariana P., Mariana M., Mariana F. e Maryam.  

Como grupo menos apto nas diversas matérias temos os restantes alunos aos 

quais irei dirigir com mais frequência o questionamento direto e explicitar mais 

sucintamente e repetidamente quais critérios de exito. 

   No que concerne às matérias a serem lecionadas, irei lecionar a 

modalidade de Luta e os Jogos Desportivos Coletivos, nomeadamente o 

Andebol e Futebol, em que os objetivos passarão pela aquisição e 

estabilização de competências para o desenvolvimento das matérias.  

 

 

Aula 7ºA -  (Luta, Futebol, Andebol) 

Fase da aula Objectivos 
Descrição dos 

exercícios 
Critérios de Êxito 

Instrução 
Inicial 

Explicação da estrutura e 
objetivos da aula; 

Alunos sentados à minha 
frente; 

Descrição sucinta e concisa; 
Manter a atenção dos alunos. 
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Aquecimento 

Aquecimento articular 
Introdução aos gestos 
técnicos abordados na 

aula. 

Corrida inicial;  
Jogo dos 20 passes : 

Grupo interior - realiza o 
passe para o colega (toque 
de dedos/ passe de peito); 
Grupo exterior – realiza 

drible até ao colega o mais 
rápido possível. 

e/ou 
Jogos de introdução à 

Luta. 

Corrida Inicial – manutenção 
de um ritmo constante; 

 

Condição 
Física 

Trabalhar a força superior, 
inferior e coordenação. 

Circuito sob a forma de 
estafetas com incidência no 

trabalho de força do trem 
superior (flexões de tricípete) 

e trem inferior (subir 
degraus/extensões de 

pernas), tarefas de 
coordenação (saltos a corda). 

Flexões de Tricípete – realiza 
a flexão/extensão com as 

pernas esticadas com um ritmo 
de execução constante; 

Agachamento – realiza a 
flexão/extensão sem os 

joelhos ultrapassarem a linha 
dos pés; 

Saltos a corda – realiza um 
número de saltos á corda (10 a 

20) com fluidez. 

Fase 
principal 

 
 

Luta 
Introdução á modalidade, 
Dupla prisão de Braços, 
Dupla prisão de Pernas. 

 
Andebol 

Passe de Ombro; 
Passe Picado; 

Drible e desmarcação. 
 

Futebol  
Passe;  

Remate;  
Desmarcação. 

Luta 
2 a 2 realizam jogos de força 

(“sapo e enguia”,”cruza a 
linha”, “toca na face/joelho”, 

“rouba a bola”, etc) 
Dupla Prisão de Braços, 2 a 2 
os alunos realizam a técnica 

em causa sem oposição. 
Dupla prisão de Pernas, 2 a 2 
os alunos realizam a técnica 

em causa sem oposição. 
 

Andebol 
Situação analítica de treino 

de movimentos básicos: 
Frente a frente passe (ombro, 
picado, passe de pulso), com 

e sem drible. 
Jogo dos 10 passes 

 
Futebol 

Jogo da Rabia; 
Jogo 3x3 com balizas 

reduzidas (a equipa que sofre 
golo faz 5 agachamentos). 

Luta 
Dupla prisão de braços: Com 

um braço controla junto ao 
ombro e com a outra mão o 
mesmo braço do parceiro, 

junto ao cotovelo; 
Roda o tronco durante o 

desequilíbrio, avançando o 
ombro e deslocando o pé do 
lado da projeção para trás. 
Dupla prisão de pernas: 

Agarra a perna do defesa junto 
ao joelho e junto à articulação 
coxo-femural (onde o ombro 

encosta); 
Na rotação, fica com as costas 
nitidamente sobre o peito do 

parceiro. 
Andebol 

Passe de ombro/picado - 
Armar o braço – braço no 

prolongamento da linha dos 
ombros, ângulo entre o braço e 
o antebraço superior a 90º com 

a bola ligeiramente acima do 
plano da cabeça. 

Passe de pulso – o jogador 
realiza uma rotação interna do 
braço seguida de uma flexão. 

Futebol 
Recebe e controla a bola, 

enquadra-se ofensivamente, 
faz leitura de jogo e decide 

correctamente (remata, passa 
ou conduz a bola). 

- No ataque, recebe a bola, 
simula ou finta (se necessário), 
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aclaramento;  
- Na defesa, marca o seu 

atacante. 

Instrução 
Final 

/Retorno à 
calma 

Arrumar material, Reforçar 
o que foi abordado na 
aula, Alongamentos. 

Os alunos em grupos de 2 
arrumam o material; 

Alonga o tricípite, deltoide, 
pronador, quadricípite e 

posteriores da coxa. 

 

 

Turma 8ºC 

Auscultação aos professores e observação das aulas. 

 Esta é a minha turma, é caracterizada por ter muitas alunas e em media 

alunos pouco empenhados nas tarefas da aula, contudo existe um grupo o 

mais apto que se demonstra maioritariamente muito empenhado nas tarefas 

propostas. A turma conta com 4 alunos com Necessidades Educativas 

Especiais, dos quais apenas um (Frederico Pereira) realiza trabalho à parte do 

resto da turma como já vem sendo decorrente ao longo do ano. Os restantes 3 

NEE´s trabalham em conjunto com a turma, nos respetivos grupos de nível. No 

final do 1º período e início do 2º entraram duas alunas novas para turma, 

vindas de fora de Portugal apresentam algumas limitações ao nível de inclusão 

com a restante turma. Sobre estas alunas ainda não consegui corretamente 

situa-las num grupo de nível específico, assim sendo na maioria das tarefas 

coloco-as a trabalhar com o grupo menos apto.  

 A turma é então constituída por 6 rapazes e 14 raparigas, estando já os 

grupos de nível estabelecidos no PAI, PE e UE.  
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Para esta semana estão planeadas as matérias de Danças tradicionais, 

Basquetebol e Badminton. 

 Estas matérias terão como objetivo desenvolver competências 

lecionadas até ao momento no sentido de se poder desenvolver jogos formais 

nas respetivas matérias, e no caso da dança visará aumentar a motivação dos 

alunos na disciplina uma vez que estes têm frequentemente pedido para repetir 

a aula dada na AI na qual lecionei a musica o Regadinho à  qual a turma reagiu 

muito bem. 

 

Aula 8ºC - (Dança, Badminton, Basquetebol) 

Fase da aula Objectivos 
Descrição dos 

exercícios 
Critérios de Êxito 

Instrução 
Inicial 

- Definir as 4 capacidades 
físicas, dando exemplos 

práticos destas; 
- Explicação dos objetivos 
para cada grupo de nível 

da aula; 
- Explicação da estrutura 

da aula; 

Alunos sentados à minha 
frente; 

Descrição sucinta e concisa; 
Manter a atenção dos alunos. 

Aquecimento 

Aquecimento articular 
Introdução aos gestos 
técnicos abordados na 

aula. 

Corrida inicial;  
Jogo dos 20 passes : Grupo 
interior - realiza o passe para 

o colega (toque de dedos/ 
passe de peito); 

Grupo exterior – realiza 
drible até ao colega o mais 

rápido possível. 
Jogo da Apanhada. 

Corrida Inicial – manutenção 
de um ritmo constante; 

 

Condição 
Física 

Trabalhar a força superior, 
inferior e coordenação. 

Circuito sob a forma de 
estafetas com incidência no 

trabalho de força do trem 
superior (flexões de tricípete) 

e trem inferior (subir 
degraus/extensões de 

pernas), tarefas de 
coordenação (saltos a corda). 

Flexões de Tricípete – realiza 
a flexão/extensão com as 

pernas esticadas com um ritmo 
de execução constante; 

Agachamento – realiza a 
flexão/extensão sem os joelhos 
ultrapassarem a linha dos pés; 
Saltos a corda – realiza um 

número de saltos á corda (10 a 
20) com fluidez. 

Fase 
principal 

 
 

Basquetbol 
NI, PI, I 

Realiza passe picado e de 
peito; 

Lança ao cesto; 
Desmarca-se; 
Enquadra-se 

ofensivamente. 
PE 

Basquetebol 
NI, PI, I 

- Exercício analítico de drible 
e lançamento ao cesto sem 
oposição no qual os alunos 
percorrem o campo duma 
ponta á outra a realizar drible 
e passe e lançamento; 
 - Situações de jogo (3x3) 

Basquetebol 
NI/PI/I 

- condução de bola através do 
drible, passa (peito ou picado) 

ou finta ou lança ao cesto. 
PE 

- recebe a bola e enquadra-se 
com o cesto, faz leitura de jogo 
e decide correctamente (lança, 
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Desmarca-se; 
Automatização do 

lançamento na passada; 
Corta para o cesto; 

Após corte faz 
aclaramento; 

Atitude Defensiva. 
 

Dança 
Desloca-se de forma 

coordenada e fluida ao 
ritmo estabelecido pela 

música. 
 

Badminton 
Estabilização das técnicas 

Lob e Clear. 

condicionado com limitação 
do drible. 

 
Progressão: Os alunos que 
demonstrarem uma melhor 
performance irão realizar jogo 
3x3. 

 
I, PE 

 Situações de superioridade 
numérica 3x2. 
 Situações de jogo (3x3) 
condicionado com limitação 
do drible ou do número de 
passes com a bola na mão. 
 Jogo reduzido 3x3. 
Progressão: jogo 5x5 
 

Dança 
A pares os alunos realizam a 
coreografia definida pelo 
professor.   
 

Badminton 
Realização de jogo 1x1 em 

campo reduzido dando 
prioridade ás técnicas 

abordadas : Clear e Lob. 

dribla ou passa); Desmarca-se; 
Corta para o cesto; 

Aclaramento. 
 

Dança 
Execução dos passos no tempo 

certo: 
Roda para o lado direito (8 

tempos); 
Roda para o lado esquerdo (8 

tempos); 
Passo saltado cruzado (4 

tempos); 
Troca de pé (4 tempos); 

Rodar em torno do braço, trocar 
de par à terceira passagem. 

 
Badminton 

Lob –Batimento abaixo da 
cabeça, visando que o volante 

se coloque que extremo do 
campo adversário. 

Clear – Batimento acima da 
cabeça, visando que o volante 

se coloque que extremo do 
campo adversário. 

Instrução 
Final 

/Retorno à 
calma 

Arrumar material, Reforçar 
o que foi abordado na aula, 

Alongamentos. 

Os alunos em grupos de 2 
arrumam o material; 

Alonga o tricípite, deltoide, 
pronador, quadricípite e 

posteriores da coxa. 

 

 

 

Turma 9ºB 

Auscultação aos professores e observação das aulas. 

Esta turma é da responsabilidade da professora Natália Santos, esta é 

constituída por 17 alunos, sendo que 11 são raparigas e 6 são rapazes. O 

aluno Paulo Grilo é um aluno com NEE’s, no entanto este está perfeitamente 

integrado na turma, participando em todas as tarefas propostas. A alunoa 

Diana Rodrigues apresenta problemas Cardíacos pelo que por ordem médica 

não poderá realizar tarefas de elevada intensidade. 

 Para esta turma serão lecionadas as matérias de Basquetebol, Voleibol 

e Badminton. 
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Foram definidos pela professora responsável pela turma 3 grupos de nível, 

sendo eles: 

 - o mais competente constituído por: Jonathan, Luciana e Maria; 

 - o grupo intermédio constítuido por: João, Luís R., Luís M., Sandro e Vitória. 

 - os restantes enquadram-se nos menos competente nas diversas matérias. 

 

 

Aula 9ºB - ( Badminton, Basquetebol e Voleibol) 

Fase da aula Objectivos 
Descrição dos 

exercícios 
Critérios de Êxito 

Instrução 
Inicial 

- Explicação da estrutura 
e dos objetivos da aula; 

Alunos sentados à minha 
frente; 

Descrição sucinta e concisa; 
Manter a atenção dos alunos. 

Aquecimento 

Aquecimento articular 
Introdução aos gestos 
técnicos abordados na 

aula. 

Corrida inicial;  
Jogo dos 20 passes : 

Grupo interior - realiza o 
passe para o colega (toque 
de dedos/ passe de peito); 
Grupo exterior – realiza 

drible até ao colega o mais 
rápido possível. 

Corrida Inicial – manutenção 
de um ritmo constante; 

 

Condição 
Física 

Trabalhar a força 
superior, inferior e 

coordenação. 

Circuito sob a forma de 
estafetas com incidência no 

trabalho de força do trem 
superior (flexões de tricípete) 

e trem inferior (subir 
degraus/extensões de 

pernas), tarefas de 
coordenação (saltos a 

corda). 

Flexões de Tricípete – 
realiza a flexão/extensão com 
as pernas esticadas com um 
ritmo de execução constante; 

Agachamento – realiza a 
flexão/extensão sem os 

joelhos ultrapassarem a linha 
dos pés; 

Saltos a corda – realiza um 
número de saltos á corda (10 

a 20) com fluidez. 

Fase 
principal 

 
 

Basquetebol 
Realiza passe picado e de 

peito; 
Lança ao cesto; 
Desmarca-se; 
Enquadra-se 

ofensivamente. 
Automatização do 

lançamento na passada; 
 

Voleibol 
 Estabilizar o toque de 

dedos 
Automatizar toque de 
dedos e manchete em 

situação de jogo. 
 

Badminton 

Basquetebol 
- Exercício analítico de drible 
e lançamento ao cesto sem 
oposição no qual os alunos 
percorrem o campo duma 
ponta á outra a realizar drible 
e passe e lançamento; 
 - Situações de jogo (3x3) 
condicionado com limitação 
do drible. 
- Jogo reduzido 3x3. 

 
Voleibol 

- Exercício analítico 1x1 em 
campo reduzido em 
cooperação. Realizar 10 
passes sem a bola cair no 
chão. 

Basquetebol 
- condução de bola através do 
drible, passa (peito ou picado) 

ou finta ou lança ao cesto. 
- recebe a bola e enquadra-se 

com o cesto, faz leitura de 
jogo e decide correctamente 

(lança, dribla ou passa); 
Desmarca-se. 

 
Voleibol 

Toque de dedos 
-Flexão/extensão dos 

membros superiores; Colocar 
as mãos com os dedos bem 
afastados à altura da testa. 

Manchete 
- Membros Superiores em 
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Estabilização das técnicas 
Lob e Clear. 

- Um aluno faz passe 
colocado para o colega que 
recebe a bola com um toque 
de sustentação e passa a 
bola para o colega. 
- Exercício analítico no qual 
está uma equipa de 2 alunos 
realiza 3 passes e ao 
terceiro passe coloca a bola 
no campo contrário; 
- Jogo 3x3 em campo 
reduzido, com as limitações 
de só poder atacar após ter 
realizado um ou dois toques 
em cooperação, só se pode 
tocar na bola com ambas as 
mãos e o ponto se inicia-se 
com toque de dedos. 

 
Badminton 

Realização de jogo 1x1 em 
campo reduzido dando 
prioridade ás técnicas 

abordadas : Clear e Lob. 
 

extensão; Tocar a bola com 
ambos os antebraços em 

simultâneo. 
 

Badminton 
Lob –Batimento abaixo da 

cabeça, visando que o volante 
se coloque que extremo do 

campo adversário. 
Clear – Batimento acima da 

cabeça, visando que o volante 
se coloque que extremo do 

campo adversário. 

Instrução 
Final 

/Retorno à 
calma 

Arrumar material, 
Reforçar o que foi 
abordado na aula, 

Alongamentos. 

Os alunos em grupos de 2 
arrumam o material; 

Alonga o tricípite, deltoide, 
pronador, quadricípite e 

posteriores da coxa. 
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Objetivos de formação 

Esta semana como já foi referido anteriormente irá proporcionar ao 

estagiário a experiência de passar pela prática de uma semana com o horário 

completo(aproximadamente 20h), e passar pela experiência de lecionar a 

diferentes grupos de idade experienciando assim a condução de ensino, 

abordando as matérias nos diferentes ciclos de ensino.  

No que concerne à elaboração do presente projeto, terá como objetivo a 

interação entre pares, neste caso com os outros professores do grupo de 

Educação Física, conhecendo os seus métodos de ensino bem como os seus 

pensamentos sobre a lecionação e planeamento da disciplina.  

Desta forma, e devido à falta de bases em alguns dos níveis de ensino 

aos quais vamos lecionar pela primeira vez uma determinada matéria, dar-nos-

á uma noção do que é ensinar a um aluno algo de novo, partindo do mais 

básico. Para isso, e tal como já foi referido, é nosso dever criar situações de 

aprendizagens simples e adequadas, com progressões que permitam a 

aquisição de competências definidas como base.  

Por último, terei sempre em linha de conta garantir um clima de 

motivação e de empenho ao longo das aulas, através de uma lecionação 

segura, metódica, regulando o processo ensino aprendizagem e consequentes 

tipos de tarefas e forma a adequa-las a cada turma e ao seu nível de ensino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


