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Calendarização 

 Na primeira unidade de ensino da segunda etapa irei leccionar algumas das 

matérias que através da análise dos dados recolhidos na Avaliação Inicial (AI) 

considerei prioritárias. As matérias consideradas por mim como prioritárias foram o 

Voleibol, o Basquetebol, Salto em Comprimento, Salto em Altura. A aptidão física é 

também uma área que pretendo trabalhar em todas as aulas do ano lectivo, assim 

sendo não a vou mencionar nas matérias prioritárias a abordar.  

A primeira unidade de ensino terá uma interrupção de 1 semana e dois tempos 

de 45 minutos, de 12/11 a 21/11. A 1ª semana corresponde ao torneio de futsal que se 

irá realizar na escola nos dias 12 a 16, onde não existirá a possibilidade de lecionar as 

3 aulas dessa semana. Os dois tempos de 45 minutos vão corresponder a uma aula 

de 90 minutos no pavilhão na qual irei avaliar as matérias em falta na AI. A 

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

turma ter poucas aulas no pavilhão devido à rotação dos espaços. Estas matérias irão 

ser lecionadas na semana de 19 a 23. 

 

Organização 

Estratégias de ensino 

Nas aulas da primeira unidade de ensino irei utilizar os estilos de ensino de 

comando e tarefa dado a pouca autonomia demonstrada pela turma, assim garanto 

1º PERÍODO 

2ª Etapa  
Prioridade de aprendizagem 

Início e fim: 8/11/2012 a 29/11/2012 

Nº UE Nº aula Duração Dia/Espaço Matéria 

1ª 
UE 

 90’ 7/11 – Espaço 2 Voleibol + Basquetebol 

 45’ 8/11 
Espaço 2  

Basquetebol + Salto em Comprimento  

   Torneio de futsal inter turmas  

 90’ 21/11 
Pavilhão 

Luta (Ava. Inicial) + Dança (Ava. Inicial) + Ginástica de artistica 

 45’ 22/11 
Pavilhão 

Salto em Altura + Basquetebol 

 90’ 27/11 
Espaço 1 

Voleibol + Andebol 
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um maior controlo e organização da turma. Ao contrário do que fiz até a data, irei 

diminuir o número de matérias lecionadas por aula para duas de modo a proporcionar 

tempo de estabilização á prática e às aprendizagens, mas também pelo facto de deste 

modo conseguir manter um maior controlo visual sobre as duas estações em causa. 

 

   

 

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 

específicos e para o nível que desejam alcançar mantendo os alunos empenhados na 

tarefa. 

Em alguns casos os grupos criados não serão homogéneos mas sim 

heterogéneos. Esta decisão visa a cooperação entre os alunos, proporcionando assim 

aos alunos com um desempenho menos bom uma fonte de motivação.  

Os dados seguintes são alusivos aos níveis de desempenho onde os alunos 

estão inseridos, estes serão de extrema utilidade aquando a formação de grupos de 

trabalho. 

 

Voleibol 

 

Não Introdutório (NI) : 

Carolina, Marlene, Patrícia,Sandra, Tânia; 

Parte do Nível Introdutório (PI) : 

Andreia, Carina, Diana, Gisela, Hugo, Inês, Jéssica, João, Pedro; 

Nível Introdutório (I) : 

Alexandre, Carla, Catarina, Daniel.  

 

 
 

Basquetebol 

 

Não Introdutório (NI): 

Diana, Inês, Sandra, Patrícia; 

Parte do Nível Introdutório (PI): 
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Carolina, Carina, Tânia; 

Nível Introdutório (I): 

Andreia, Hugo, Jéssica, Marlene, Pedro; 

 Parte do Nível Elementar (PE) : 

Carla, Catarina, Gisela, João, Alexandre, Daniel. 

 

 

Salto em Comprimento 

Não Introdutório (NI): 

Carolina, João, Marlene, Patrícia, Sandra, Tânia; 

Parte do Nível Introdutório (PI): 

Andreia, Catarina, Diana, Jéssica; 

Nível Introdutório (I): 

Carina, Inês, Pedro, Hugo; 

 Parte do Nível Elementar (PE): 

Alexandre, Daniel, Gisela, Carla 

 

 

Salto em altura 

Não Introdutório (NI): 

Andreia, Carina, Inês, Marlene, Sandra, Tânia; 

Parte do Nível Introdutório (PI): 

Pedro, Catarina, Carolina, Diana, João, Patrícia; 

Nível Introdutório (I): 

Gisela, Jéssica, Carla; 

 Parte do Nível Elementar (PE): 

Alexandre, Daniel, Hugo. 

 

 

 

Grupo Especifico: 

A turma é constituída por 20 alunos dos quais 7 possuem Necessidades 

Educativas Especiais (NEE’s), destes 7 alunos há 4 que consigo integrar de forma 

coerente com o resto da turma nas diversas situações. No entanto 3 destes alunos 

(Frederico Pereira, André Dinis, Miguel Quaresma) possuem certas características, 
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nomeadamente grandes dificuldades ao nível da comunicação e das competências 

sociais, com comportamentos e interesses restritos e repetitivos. que não lhes 

permitem realizar tarefas com um carácter social e cooperante como situações de jogo 

reduzido ou formas jogadas nas quais os alunos não se mostram confortáveis, 

“bloqueando” e demonstrando uma performance muito aquém da demonstrada em 

situações analíticas. Assim e como já vinha sendo aplicado vou colocar estes alunos 

em situações analíticas com muitas repetições de modo a criar automatismos nos 

gestos técnicos das diversas matérias, para tal e como ao contrário do que vem nas 

indicações para os alunos com NEE’s não existe nenhum acompanhante de Ensino 

Especial (EE) nas minhas aulas, utilizarei os colegas estagiários como forma de me 

darem auxilio e fazerem o papel do acompanhante de EE em falta, acompanhando 

então os alunos na tarefas propostas por mim.  

Apesar das limitações já conhecidas tentarei sempre integrar estes alunos com a 

turma nas actividades destinadas á aptidão física, que irão ocorrer sob a forma de 

circuitos/estafetas. 

 

Um outro caso a referir é a aluna Sandra a qual só entrou para a turma nas 

últimas aulas de AI, sendo assim impossível realizar uma correcta AI da aluna. Como 

tal a aluna será colocada nos grupos NI e I de e conforme a matéria poderá subir de 

nível conforme as progressões programadas. 

 

Conteúdos das aulas 

1. Atividades físicas desportivas 

Aquecimento 

O aquecimento da 1ª unidade de ensino é á semelhança das outras aulas 

constituído por uma parte inicial na qual trabalhamos por vagas e uma ou duas formas 

jogadas na qual irão ser requisitados algumas progressões para os gestos técnicos 

pedidos nas matérias a abordar na aula, de entre vários destaco alguns: 

1. Jogo dos 20 passes, onde os alunos se encontram em dois círculos um 

dentro do outro, os alunos do circulo de dentro realizam toque de dedos 

entre si e os de fora correm a volta do circulo pequeno tentando fazer 

10 voltas entes do circulo de dentro fazer 10 passes. Esta forma jogada 

pode sofrer varias alterações tendo em conta a matéria a lecionar. 

2. Jogo da apanhada com diversas variantes, e.g. numa aula de ginástica 

de aparelhos quem e apanhado para ser salvo um colega tem de saltar 
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ao eixo sobre as suas costas, numa aula de basquetebol todos os 

alunos jogam driblando uma bola o aluno é apanhado cada vez que o 

colega que está a apanhar toca na sua bola. 

 



8 
 

Parte fundamental 

 

VOLEIBOL 

Situações de aprendizagem 

Nível Descrição do Exercício 
Variantes / Condicionantes 

Organização Visual - 
Desenho 

Estratégias Critérios de Êxito 

NI/PI 1. Exercício analitico 1x1 em campo 
reduzido em cooperação. Realizar 
10 passes sem a bola cair no 
chão. 

2. Um aluno faz passe colocado para 
o colega variando o lado e frente e 
trás este recebe a bola com um 
toque de sustentação e passa a 
bola para o colega. 

3. Exercício de analítico de 
cooperação manchete 1x1. 

4. Situação de Jogo 1x1. 
 
Progressão: os alunos que 
demonstrarem uma melhor 
performance irão realizar 
exercícios 2x2.  
 

 

Grupos: homogéneos 
 
Montagem e arrumação do material: 
Todos os alunos participam. 
 
Estilo de ensino: Tarefa e comando. 
 
Feedback:  
-Direção: Individual ou ao grupo.  
-Forma: Auditiva, Visual e Quinestésica 
-Objetivo: Descritivo e prescritivo.  
-Afetividade: Maioritariamente positiva. 
 

Posição Básica Fundamental:  
- MI ligeiramente fletidos e à 
largura dos ombros; Distribuir de 
forma uniforme o peso do corpo;  
Passe:  
- Realizar a flexão e posterior 
extensão dos MS; Colocar o corpo 
por baixo da bola no momento do 
toque; Colocar as mãos com os 
dedos bem afastados à altura da 
testa.  
Machete:  
- MS em extensão; Sobrepor as 
mãos; Tocar a bola com os 
antebraços, no terço anterior; 
Dirigir o olhar para a bola. 
 
Serviço por baixo:  
- Colocar um pé à frente do outro; 
Extensão do MS que vai efetuar o 
batimento; Mão aberta no 
batimento. 
 

PI/I 1. Exercício analítico no qual está 
uma equipa em cada campo e o 
objectivo e receber a bola do 
colega do campo contrário e 
realizar 3 passes sendo que ao 
terceiro a bola é passada para o 
campo contrário. 

2. Jogo 2x2 em campo reduzido, com 
a limitação de só poder atacar 
após ter realizado um ou dois 
toques em cooperação e onde o 
ponto se inicia com serviço por 
baixo. 
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BASQUETEBOL 

Situações de aprendizagem 

Nível 
Grupos 

Descrição do Exercício 
Variantes / Condicionantes 

Organização Visual - 
Desenho 

Estratégias  Critérios de Êxito  

NI /PI /I 1. Situação analítica de drible, 
realizando slalom entre os pinos; 

2. 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 

3. Situações de superioridade 
numérica: 2x1. 
Progressão: os alunos que 
demonstrarem uma melhor 
performance irão realizar jogo 3x3.  

 

Grupos: homogéneos 
 
Montagem e arrumação do material: Toda 
a turma participa na arrumação do material. 
 
 
Estilo de ensino: tarefa e comando. 
 
Feedback:  
-Direção: Individual ou ao grupo.  
-Forma: Auditiva e visual.  
-Objetivo: Descritivo e prescritivo.  
-Afetividade: Maioritariamente positiva. 

 NI/PI/I 
- condução de bola através do 
drible, passa (peito ou picado) ou 
finta ou lança ao cesto. 
 
 
 
PE/E 
- recebe a bola e enquadra-se com 
o cesto, faz leitura de jogo e decide 
correctamente (lança, dribla ou 
passa); Desmarca-se; Corta para o 
cesto; Aclaramento. 
 

PE/E 
 

1. Situações de superioridade 
numérica 3x2. 

2. Jogo reduzido 3x3. 
 

 
 



10 
 

 

Salto em Comprimento 

Situações de aprendizagem 

Nível Descrição do Exercício 
Variantes / Condicionantes 

Organização Visual - Desenho Estratégias Critérios de Êxito  

NI/PI  
 
Realização do salto variando a 
distância da zona de aceleração, 
começando á priori com um simples 
salto a pés juntos para a caixa. 
 
Mini torneio entre os alunos 
 
 
 

 
 

 
Estilo de ensino: tarefa e 
comando. 
 
Feedback:  
-Direção: Individual ou ao 
grupo.  
-Forma: Auditiva e visual.  
-Objetivo: Descritivo e 
prescritivo.  
-Afetividade: 
Maioritariamente positiva.  

NI/PI – Acelera a progressivamente 
a corrida; Extensão completa da 
perna de impulsão. 
  
I/PE/E – aumenta a cadência nas 
últimas passadas; Eleva 
energeticamente a coxa da perna 
livre; Realiza flexão do tronco à 
frente. 

I/PE/E  
Realização de 3 saltos de ensaio 
 
Mini torneio entre o grupo na qual 
cada elemento tem direito a 3 
saltos, conta o melhor 
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Salto em Altura 

Situações de aprendizagem 

Nível 
 

Descrição do Exercício 
Variantes / Condicionantes 

Organização Visual - Desenho Estratégias Critérios de Êxito 

PI/E (grupo 1 e 
2) 

I/PE (grupo 3 e 

4) 

 
Realização do Salto na Técnica de 
Tesoura; 
 
Realização do salto na técnica de Fosbury 
Flop; 
 
Situação de Mini torneio, no qual cada 
elemento tem direito a 2 ensaios para cada 
marca de altura. 
 
 

 

 

 

Grupos: heterogéneos 
 
 
Montagem e arrumação 
do material: Todos os 
alunos realizam a 
montagem e 
desmontagem do 
material; 
 
 
Estilo de ensino: tarefa 
 
 
Feedback:  
-Direção: Individual ou ao 
grupo.  
-Forma: Auditiva, visual e 
quinestésica.  
-Objetivo: Descritivo e 
prescritivo.  
-Afetividade: 
Maioritariamente positiva. 
 
 
 
 
 
 

NI/PI   
 Técnica de Tesoura -Extensão 
completa da perna de impulsão;  
Elevação enérgica e simultânea 
dos braços e da perna de balanço; 
Transposição com pernas em 
extensão. 
Técnica Fosbury Flop - Elevação 
da coxa da perna livre;  
 
 
I/PE 
Técnica 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. 
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NEE’s 

Situações de aprendizagem 

Matéria Descrição do Exercício 
Variantes / Condicionantes 

Estratégias Critérios de Êxito  

Basquetebol 
 
/ 
 

Condição Física 

 
 
Realização de Passe de Peito e Picado, com correcta recepção de bola; 
 
Realização de Passe de Peito e Picado variando as distâncias; 
  
Exercícios de automatização e estabilização do drible; 
 
Automatização da técnica de lançamento; 
 
Introdução ao lançamento na passada; 
 
Saltos á corda (coordenação); 
 
Corrida com velocidade continua; 
 

 
Estilo de ensino: 

comando. 
 

Dribla com fluidez realizando 
mudanças de direção sem perder o 
contacto com a bola; 
 
Realiza correctamente o gesto de 
lançamento; 
 
Coloca os passes de modo ao 
colega receber a bola em 
condições; 
 
Realiza 10 saltos á corda sem 
interrupção; 
 
Realiza razoavelmente a técnica de 
corrida realizando uma denunciada 
flexão da coxa e elevação do 
joelho.   
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Parte final 

Esta parte da aula corresponde ao retorno a calma através da realização de 

alongamentos durante os quais é também feito um balanço do que foi aprendido da 

aula e relembra-mos quais os critérios de êxito para as matérias que foram lecionadas. 

Neste balanço final irei fornecer aos alunos um feedback geral de como foi a sua 

performance podendo por vezes pedir aos colegas que realizaram melhor a tarefa 

para exemplificarem uma vez mais enquanto o resto da turma observa. Por último farei 

uma apresentação de quais as matérias a abordar na próxima aula. 

 

2. Aptidão física 

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

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

1. Circuito de resistência no qual os alunos realizam sob a forma de 

estafetas ou sob a forma de circuito, diversos percursos passando por 

obstáculos, subindo degraus, saltando sobre o banco sueco. Treinarei 

também a potência e força do trem inferior incluindo no circuito 

estações de aceleração máxima em corrida. Este Com vista a treinar a 

coordenação e agilidade uma das estações será saltos a corda e subir e 

descer o espaldar. O Circuito terá uma duração entre os 8’ e os 10’.Os 

alunos permaneceram em cada estação cerca de 2’ cada, passando 

depois para a estação seguinte.  

 

2. Exercícios de força superior e média com bola medicinal. 

 Diversos exercícios dispostos em circuito sob a forma de estações, 1º os 

alunos efetuam passes laterais costas com costas com o colega após um 

minuto traça o sentido; 2º deitado no chão com as pernas em extensão 

realizar a flexão da coxa e uma extensão de braços impulsionando a bola 

medicinal; 3º em prancha frontal mudar de apoios de mãos para 

antebraços; 4º Costas com costas com o colega recebem a bola entre as 

pernas e passa a bola acima da cabeça; 5º de costas para o banco sueco 

com as palmas das mãos apoiadas realizam a flexão/extensão de 

tricípetes.
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3. Conhecimentos 

Esta área continuará ser trabalhada nas aulas teóricas e será reforçada durante 

todas as aulas práticas, tendo maior foco durante a instrução inicial e durante o 

balanço final. Os conteúdos tem como objetivo um maior e melhor conhecimento do 

corpo e para tal irei abordar assuntos como: alimentação, capacidades motoras, 

fadiga, frequência cardíaca, tempo de repouso. 


