
Questionário

Pretende-se com este questionário verificar as tuas vivências desportivas e que utilização fazes das 
tecnologias de informação e comunicação.
Antes de responderes, lê as perguntas atentamente. Em algumas questões podes dar mais que 
uma resposta.
Quando terminares de preencher o teu questionário, "Clica" no botão "ENVIAR" que se encontra no 
final.

Obrigada pela tua participação.

*Obrigatório

Ano/Turma *

Idade *

Género *
 Feminino

 Masculino

Atividade Física e Desportiva

Frequentaste no 4º ano, no âmbito das atividades de enriquecimento curricular (AEC), as
atividades físicas e desportivas (AFD)? *

 Sim

 Não

Que matérias aprendeste? *
indica as opções corretas.

 Ginástica

 Jogos pré-desportivos (jogo dos passes; mata piolho; bola ao capitão; futebol  humano)

 Voleibol

 Futebol

 Atletismo

 Outra: 

Tecnologias de Informação e Comunicação

Que equipamentos tecnológicos tens? *
Indica as opções corretas.

 Telemóvel

 Tablet

 Computador portátil

Editar este formulário

https://docs.google.com/forms/d/1NyOOCZDcFtNR6fUm_YxB1LZWzD1o5qDFNlW9Au-sg9U/edit


 Pen 

 Disco rígido

Costumas aceder à internet em espaços públicos (cafés, centros comerciais, etc)? *
 Sim

 Não

Por dia, quanto tempo passas na internet? *

Na internet, costumas: *
Indica as opções corretas.

 Frequentar redes sociais (facebook)

 Visualizar vídeos (you tube)

 Jogar online

 Utilizar o email

 Realizar pesquisas através de motores de busca (google, sapo, etc)

 Outra: 

Tarefas Escolares

Em casa, tens computador com ligação à internet? *
 Sim

 Não

Utilizas os computadores disponíveis na Escola? *
 Sim

 Não

Costumas utilizar o computador na realização dos trabalhos de casa? *
 Sim

 Não

Que ferramentas utilizas na realização dos trabalhos de casa? *
Indica as opções corretas.

 Ferramentas sociais (facebook, messenger, etc)

 Ferramentas de publicação de vídeos online (you tube, google vídeos, etc)

 Ferramentas de busca (goolge, sapo, etc)

 Ferramentas de produtividade (word, powerpoint, excel, etc)

O teu questionário chegou ao fim, obrigada pela tua
participação.

Neli Ornelas




  
PASSOS  PARA  A  REALIZAÇÃO  DO  TRABALHO  
  
-  Deves  completar  o  quadro  introduzindo  informação  sobre  o  tema  apresentado.  
  
-  Ao  realizar  as  tuas  pesquisas  na  internet,  deves  sempre  indicar  a  fonte  (link)  da  recolha  de  
informação.  
  
-  Deves  redigir  o  texto  de  uma  forma  cuidada,  por  forma  a  evitar  erros  ortográficos.  O  tipo  de  
letra  a  utilizar  é  a  “Arial”,  tamanho  “10”  e  estilo  “Texto  normal”.  
  
-  Deves  identificar  o  teu  trabalho  (introduzir  o  nome  e  número  na  primeira  coluna  do  quadro).  
  

Bom  trabalh0  
  
  
  

TEMA:  VOLEIBOL  
  
  
  

Gesto  técnico   Objetivo  e  descrição  do  gesto   Imagem   Fonte  

Passe  
  
Daniel.A  e  
Ana.M.  
  

O  objetivo  do  passe  é  
conseguir  transportar  a  
bola  para  o  campo  da  
equipa  adversária.  O  
passe  é  realizado  com  
as  2  mãos  em  forma  de  
triângulo  e  com  as  
pernas  fletidas.  

  

(Do  aluno)  
https://www.google.pt/search?q=voleib
ol+o+passe&espv=210&es_sm=93&t
bm=isch&imgil=ybC5o4YYkqploM%25
3A%253Bhttps%253A%252F%252Fen
cr  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.google.pt/search?q=voleibol+o+passe&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&imgil=ybC5o4YYkqploM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencr
Neli Ornelas
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Gesto  técnico   Objetivo  e  descrição  do  gesto   Imagem   Fonte  

Serviço  (por  
baixo)  
  
Pedro  
Ribeiro,  Nº  
27  

O  objetivo  do  serviço  é  colocar  a  
bola  em  jogo.  A  perna  contrária  
ao  braço  que  lança  a  bola  deverá  
ficar  à  frente,o  braço  que  segura  
a  bola  deverá  ficar  à  altura  dos  
joelhos  e  as  duas  pernas  
semi-fletidas.  O  braço  faz  um  
movimento  de  baixo  para  cima,  
tocando  na  bola  com  a  mão  em  
concha.  

  

Informação:  
http://fisicadesporto.blogspot
.pt/2011/01/servico-por-baix
o-no-voleibol.html  
Imagem:https://www.google.
pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=
s&source=images&cd=&ca
d=rja&uact=8&docid=hVh0N
kHx76VeOM&tbnid=ROYVq
Nojhk0MIM:&ved=0CAUQjR
w&url=http%3A%2F%2Fjog
apedro.webnode.pt%2Fprod
ucts%2Fa%25C3%25A7%2
5C3%25B5es-tecnico-tactic
as5%2F&ei=G7FoU4vyKLK
M7AapvYDoDA&bvm=bv.66
111022,d.d2k&psig=AFQjC
NFbMRBtI3HxfoNta77IJ1Lc6
H3fsg&ust=1399456356759
979    
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TRABALHO REALIZADO POR MARIANA MENDES MARTINS.

Nº 23  TURMA: 5ºG.

○ O Teste de extensão do tronco é feito com o aluno deitado no colchão.
○ Deitamo-‐nos na vertical com os pés em extensão e as mãos debaixo

dacoxas(pernas) e com o nariz deitado no colchão.
○ Quando o professor posiciona uma régua de 30cm  ou de 50cm,

levantamos a cabeça para cima e vemos quantos cm conseguimos
concluir.

○ E também temos de manter o olhar no ponto onde iniciamos a prova ou
então no sitio onde o nariz estava posicionado.

○ E é assim que é feito o TESTE DE EXTENSÃO DO TRONCO.

Professora: Falta indicar a fonte. Bom

David  nº  9

FONTE:    http://www.drealg.min-edu.pt/upload/docs/ea_testes_fitnessgram.pdf

2.b).Teste  da  Força  e  Flexibilidade  do  Tronco:  Força  e  Resistência  Abdominal
(Extensão  do  Tronco)

A  aptidão  músculo-esquelética  dos  músculos  abdominais,  extensores  do  tronco  e
posteriores  da  coxa,  contribui  para  a  manutenção  de  uma  postura  correcta  e  para  a
prevenção  ou  controlo  de  problemas  de  saúde  da  zona  lombar  da  coluna  vertebral.
Daí  ser  necessário  testar  os  músculos  extensores  do  tronco,  com  o  teste  que  verás  a
seguir.

Objectivo  do  Teste:
Tens  de  elevar  ao  máximo  o  teu  tronco,  levantando  o  queixo  do  solo,  mas  sem

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.drealg.min-edu.pt%2Fupload%2Fdocs%2Fea_testes_fitnessgram.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnM9lbyHqo-iPzUWVquorlVfMBsA


fazer  a  extensão  do  pescoço.
Como  começa  o  teste:
Partes  da  posição  deitado  de  barriga  para  baixo  (decúbito  ventral)  no  colchão,  com  as
pernas  e  braços  esticadas  e  mãos  por  baixo  das  coxas.
Ao  sinal  do  professor  levantas  o  teu  tronco  devagar  e  controladamente  até  ao  máximo  de
30  cm  (medidos  entre  o  teu  queixo  e  o  colchão).  Tens  duas  tentativas,  contando  a  melhor.
Quando  Parar  /  acaba  o  teste:
Após  a  medição  efectuada  pelo  teu  professor.  Se  chegares  facilmente  aos  tais
30  cm  não  é  preciso  subires  mais  o  teu  tronco.  Está  bom  !

http://www.youtube.com/watch?v=8dQymj0mrdI

Tirei  este  vídeo  do  Youtube.

Professora: Muito Bom

Aluno:  Bernardo  Godinho  -  N.º  6  -  5º  G

TEMA:  FITNESSGRAM:  BATERIA  DE  TESTES

Extensão  do  Tronco

A  aptidão  músculo-esquelética  dos  músculos  abdominais,  extensores  do  tronco  e
posteriores  da  coxa,
contribui  para  a  manutenção  de  uma  postura  correta  e  para  a  prevenção  ou  controlo  de
problemas  de  saúde  da  zona  lombar  da  coluna  vertebral.

http://www.youtube.com/watch?v=8dQymj0mrdI


Daí  ser  necessário  testar  os  músculos  extensores  do  tronco,  com  o  teste  que  que  se
segue.
Objetivo  do  Teste:

Elevar  ao  máximo  o  tronco,  levantando  o  queixo  do  solo,  mas  sem  fazer  a  extensão  do
pescoço.
Como  começa  o  teste:

Partindo  da  posição  deitado  de  barriga  para  baixo  (decúbito  ventral)  no  colchão,  com  as
pernas  e  braços  esticadas  e  mãos  por  baixo  das  coxas.
Ao  sinal  do  professor  levantar  o  tronco  devagar  e  controladamente  até  ao  máximo  de  30
cm  (medidos  entre  o  queixo  e  o  colchão).  Deverão  ser  feitas  duas  tentativas,  contando  a
melhor.
Quando  Parar  /  acaba  o  teste:

Após  a  medição  efetuada  pelo  professor.  Se  chegar  facilmente  aos  30  cm  não  é  preciso
subir  mais  o  tronco  e  está  bom!
Nas  Figuras  a  seguir  estão  representados  algumas  posições:

   

Video  de  Exemplo:  Link:  http://www.youtube.com/watch?v=FODnaMbPWE4

Professora:  Deves  redigir  o  trabalho  no  documento  partilhado,  porque  de  outra  forma
pode-se  perder  informação.  O  vídeo  não  corresponde  ao  teste  mas,  as  imagens  estão
corretas.  Falta  referir  a  fonte.  Bom

Aicha  nº34

http://www.youtube.com/watch?v=FODnaMbPWE4
Neli Ornelas

Neli Ornelas



                

Professora:  Deves  de  indicar  a  fonte.  Bom

    Francisco  Nº  33
Boa  noite  Professora,
Segue  o  meu  trabalho.

O  teste  de  extenção  de  tronco,  tem  como  objectivo  elevar  ao  máximo  o  tronco,
levantando  o  queixo  do  colchão,  mas  sem  fazer  a  extenção  do  pescoço.
O  teste  inicia-se  na  posição  de  barriga  para  baixo,  pernas  e  braços  esticados  com  as
mãos  debaixo  das  coxas.
Levanta-se  o  tronco  no  máximo  30cm,  medido  entre  o  colchão  e  o  queixo.  Para  cada
aluno  são  dadas  duas  tentativas,  contando  a  melhor.

Imagem  de  exemplo:
Fonte:http://www.drealg.min-edu.pt/upload/docs/ea_testes_fitnessgram.pdf

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.drealg.min-edu.pt%2Fupload%2Fdocs%2Fea_testes_fitnessgram.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnM9lbyHqo-iPzUWVquorlVfMBsA
Neli Ornelas


Neli Ornelas




Video  de  exemplo:
Fonte:Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=8dQymj0mrdI

Professora:  Muito  Bom

Frederico  n:  12

Professora:  Deves  indicar  a  fonte.  Bom

http://www.youtube.com/watch?v=8dQymj0mrdI


Professora:  Ao copiar o texto deves ter em atenção à informação, de forma a
verificar se está de acordo com as imagens.     Muito Bom

Trabalho  realizado  por  Yara  Ibrahim,  nº32,  5ºG

Teste  da  Extensão  do  Tronco

O teste da extensão do tronco é um teste que mede a força e a flexibilidade desta parte do                                                     

corpo. É importante porque avalia a aptidão dos músculos abdominais, extensores do tronco e                                      

posteriores da coxa, que contribuem para uma postura correta e para a prevenção ou controlo                                         

de  problemas  de  saúde  da  zona  lombar  da  coluna  vertebral.

Objetivo  do  teste:

Elevar  ao  máximo  o  tronco  sem  fazer  a  extensão  do  pescoço.

Como  fazer  o  teste:

O aluno fica deitado no colchão de barriga para baixo (decúbito ventral), com as pernas e os                                               

braços esticados, e as mãos por baixo das coxas. Quando o professor dá o sinal, o aluno                                               

levanta o tronco devagar, e controladamente, até ao máximo de 30 cm (medidos entre o queixo                                            

e  o  colchão).  Os  alunos  têm  duas  tentativas,  sendo  que  a  melhor  é  a  que  conta.

Quando  termina  o  teste:

Depois da medição ser feita pelo professor, e se o aluno chegar facilmente aos 30 cm, o teste                                                  

pode  acabar.

Vídeo  de  exemplo:  http://www.youtube.com/watch?v=8dQymj0mrdI

Fonte  do  texto:  http://www.drealg.min-‐edu.pt/upload/docs/ea_testes_fitnessgram.pdf

Fonte  das  imagens:  http://desportoescolar.blogspot.pt/2011/11/semana-‐do-‐fitnessgram.html

Fonte  do  vídeo:  Youtube

Professora:  Muito  Bom

http://www.youtube.com/watch?v=8dQymj0mrdI
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.drealg.min-edu.pt%2Fupload%2Fdocs%2Fea_testes_fitnessgram.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnM9lbyHqo-iPzUWVquorlVfMBsA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.drealg.min-edu.pt%2Fupload%2Fdocs%2Fea_testes_fitnessgram.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnM9lbyHqo-iPzUWVquorlVfMBsA
http://desportoescolar.blogspot.pt/2011/11/semana-do-fitnessgram.html
http://desportoescolar.blogspot.pt/2011/11/semana-do-fitnessgram.html


bateria  de  testes
Trabalho  realizado  por  Leonor  Leocádio,  5ºG  Nº  19

Extensão  de  tronco

OBJETIVO:

Elevar  a  parte  superior  do  corpo  a  partir  do  chão,  no  máximo  de  30  cm,  mantendo  essa  posição

até  ser  realizada  medição.

REALIZAÇÃO  DO  TESTE

O  aluno  deve  deitar-‐se  no  chão  de  barriga  para  baixo.  Os  seus  pés  deverão  estar  em  extensão  e

as  mãos  debaixo  das  coxas.  Deverá  apoiar  a  cabeça  no  colchão  para  que  possa  olhar  para  um

ponto  próximo  do  seu  nariz.  Durante  o  movimento  deverá  olhar  sempre  para  esse  ponto.  São

permitidas  duas  tentativas.

Fontes:  Texto:  Manual  Passa  a  Bola  5º/6º  Ano  -  Porto  Editora
Imagem:  internet

Professora:  Muito  Bom

Trabalho  realizado  por  Ema  Turiel  ,  5  G,  N.  11

Extensão de tronco:

        A  aptidão  músculo-esquelética  dos  músculos  abdominais,  extensores  do  tronco  e



TEMA:  JOGOS  PRÉ-DESPORTIVOS  
  
Bruno  Bastos  5ºL  nº5  

Jogo   Objetivo  e  descrição  do  
jogo  

Regras   Imagem   Fonte  

Bola  ao  
capitão  

  
No jogo da bola ao              
capitão podem participar        
de seis a dez jogadores              
que têm de jogar num              
campo delimitado.     
Desses jogadores um        
tem de ser o capitão. O                 
capitão da equipa        
encontra-se para lá da           
linha final do campo           
adversário e os        
jogadores estão     
espalhados  pelo  campo.  
O objectivo do jogo é              
passar a bola entre os              
companheiros da     
mesma equipa até        
conseguirem passar a        
bola ao capitão da sua              
equipa.  
  

O  jogador  em  posse  da  bola  só  pode  dar  2  passos  
com  a  bola  na  mão.  
O  drible  não  é  permitido.  
O  jogador  com  bola,  ou  esta,  não  podem  sair  das  
linhas  limites  do  campo.  
Sempre  que  sai  das  linhas  limites  do  campo  a  bola  é  
reposta  em  jogo  na  linha  lateral,  no  local  
mais  próximo  por  onde  saiu,  pela  equipa  contrária  à  
que  a  tocou  em  último  lugar.  
Sempre  que  o  “capitão”  receba  a  bola  sem  a  deixar  
cair  e  sem  sair  do  arco,  a  sua  equipa  marca  
um  ponto.  
Sempre  que  uma  equipa  marcar  um  ponto  o  jogo  
recomeça  na  linha  final  através  de  um  passe  
realizado  por  um  jogador  da  equipa  que  sofreu  o  ponto  
para  um  companheiro.  
Não  é  permitido  o  contacto  físico  entre  os  jogadores.  
Não  é  permitido  a  qualquer  jogador  tirar  a  bola  das  
mãos  do  adversário.  
Sempre  que  for  marcada  falta  a  bola  é  reposta  em  
jogo  na  linha  lateral,  no  sítio  mais  perto  onde  
ocorreu  a  falta,  por  um  jogador  da  equipa  adversária.  
  

Objetivo  e  
discrição  do  
jogo  abola  ao  
capitão:  
  
http://encontroc
omosoutros.blo
gspot.pt/2007/0
3/bola-ao-capito
.html  
  
Regras  do  jogo:  
  
http://www.moo
dleaguplecapal
meira.net/plugin
file.php/1733/m
od_resource/co
ntent/0/JogosPr
eDesportivos/Jo
goBolaCapitao.
pdf  

  
  
  

  
  

  
Francisco  Pascoal  Nº16  e  João  António  Nº20  5ºL  

Jogo   Objetivo  e  descrição  
do  jogo  

Regras   Imagem   Fonte  

Jogo  dos  
10  passes  

Duas equipas com        
uma bola, num espaço           
limitado.  
Os jogadores de uma           
equipa tentam fazer        
dez passes     
consecutivos entre si,        

As  equipas  podem  deslocarem-se  por  todo  o  
espaço  de  
jogo.  A  bola  é  jogada  com  as  mãos.  Por  
cada  dez  passes  consecutivos  a  equipa  
marca  um  ponto.  Sempre  que  uma  equipa  
marca  ponto,  a  bola  é  reposta  em  jogo  pela  
equipa  que  o  sofreu  no  centro  do  campo.  O  

  

       

http://cyberturma
.no.sapo.pt/jogo
s.htm#JOGO     
  
     
  
  

http://encontrocomosoutros.blogspot.pt/2007/03/bola-ao-capito.html
http://encontrocomosoutros.blogspot.pt/2007/03/bola-ao-capito.html
http://encontrocomosoutros.blogspot.pt/2007/03/bola-ao-capito.html
http://encontrocomosoutros.blogspot.pt/2007/03/bola-ao-capito.html
http://encontrocomosoutros.blogspot.pt/2007/03/bola-ao-capito.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moodleaguplecapalmeira.net%2Fpluginfile.php%2F1733%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2FJogosPreDesportivos%2FJogoBolaCapitao.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGodHoKIXcDnaxqWPjfATFyvDW95w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moodleaguplecapalmeira.net%2Fpluginfile.php%2F1733%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2FJogosPreDesportivos%2FJogoBolaCapitao.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGodHoKIXcDnaxqWPjfATFyvDW95w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moodleaguplecapalmeira.net%2Fpluginfile.php%2F1733%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2FJogosPreDesportivos%2FJogoBolaCapitao.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGodHoKIXcDnaxqWPjfATFyvDW95w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moodleaguplecapalmeira.net%2Fpluginfile.php%2F1733%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2FJogosPreDesportivos%2FJogoBolaCapitao.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGodHoKIXcDnaxqWPjfATFyvDW95w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moodleaguplecapalmeira.net%2Fpluginfile.php%2F1733%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2FJogosPreDesportivos%2FJogoBolaCapitao.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGodHoKIXcDnaxqWPjfATFyvDW95w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moodleaguplecapalmeira.net%2Fpluginfile.php%2F1733%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2FJogosPreDesportivos%2FJogoBolaCapitao.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGodHoKIXcDnaxqWPjfATFyvDW95w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moodleaguplecapalmeira.net%2Fpluginfile.php%2F1733%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2FJogosPreDesportivos%2FJogoBolaCapitao.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGodHoKIXcDnaxqWPjfATFyvDW95w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moodleaguplecapalmeira.net%2Fpluginfile.php%2F1733%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2FJogosPreDesportivos%2FJogoBolaCapitao.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGodHoKIXcDnaxqWPjfATFyvDW95w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moodleaguplecapalmeira.net%2Fpluginfile.php%2F1733%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2FJogosPreDesportivos%2FJogoBolaCapitao.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGodHoKIXcDnaxqWPjfATFyvDW95w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcyberturma.no.sapo.pt%2Fjogos.htm%23JOGO&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGwPEnK0zRLvvt7d4DUVb1je9R-rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcyberturma.no.sapo.pt%2Fjogos.htm%23JOGO&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGwPEnK0zRLvvt7d4DUVb1je9R-rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcyberturma.no.sapo.pt%2Fjogos.htm%23JOGO&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGwPEnK0zRLvvt7d4DUVb1je9R-rg


sem que a bola seja              
interceptada pelos     
jogadores da outra        
equipa.  
  

jogador  em  posse  da  bola  só  pode  fazer  dois  
apoios  com  a  bola  na  mão.  Não  é  permitido  
o  drible.  Não  é  permitido  o  contacto  físico  
entre  jogadores.  Não  é  permitido  tirar  a  bola  
das  mãos  do  adversário.  O  jogador  com  
bola,  ou  a  bola,  não  podem  sair  dos  limites  
do  campo.  A  bola  é  reposta  em  jogo  do  local  
onde  saiu,  pela  equipa  contrária  à  que  a  
tocou,  em  último  lugar.  Sempre  que  uma  
equipa  perde  a  posse  da  bola,  por  interceção  
da  equipa  contrária,  “mau  passe2  ou  “má  
receção”,  a  contagem  de  passes  é  anulada  
e  a  equipa  passa  à  situação  de    defesa.  
Qualquer  infração  às  regras  é  sancionada  
com  a  marcação  de  uma  falta  e  o  jogo  
recomeça  com  posse  de  bola  da  equipa  
contrária  à  que  cometeu  a  falta,  no  local  da  
infração.  a  equipa  que  tem  a  posse  da  bola  e  
sofre  falta  mantém  o  número  de  passes  
obtidos  até  esse  momento,  continuando  a  
contagem.  a  duração  do  jogo  é  determinada  
por  tempo  ou  número  de  pontos  previamente  
estabelecido.     
  

  

    
  
    
    
  
    

    

    

    

    

  

  

    
    
    
    

    

    

    

  
https://www.goo
gle.com/search?
site=imghp&tbm
=isch&source=h
p&biw=1600&bih
=757&q=jogo+10
+passes&oq=jog
o+10+passes&g
s_l=img.3...3894
.12908.0.14137.
14.7.0.7.7.0.180.
1013.0j7.7.0....0.
..1ac.1.35.img..7
.7.1010.emppq2
X5_Mw  

  
  

  

Jogo   Objetivo  e  descrição  do  jogo   Regras   Imagem   Fonte  

Mata  Piolho              

  
  

Jogo   Objetivo  e  descrição  do  
jogo  

Regras   Imagem   Fonte  

Futebol  -  Aranha  
  
-Carolina  Caetano  
              -Tânia  Maia  

     

  

  

https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=757&q=jogo+10+passes&oq=jogo+10+passes&gs_l=img.3...3894.12908.0.14137.14.7.0.7.7.0.180.1013.0j7.7.0....0...1ac.1.35.img..7.7.1010.emppq2X5_Mw
https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=757&q=jogo+10+passes&oq=jogo+10+passes&gs_l=img.3...3894.12908.0.14137.14.7.0.7.7.0.180.1013.0j7.7.0....0...1ac.1.35.img..7.7.1010.emppq2X5_Mw
https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=757&q=jogo+10+passes&oq=jogo+10+passes&gs_l=img.3...3894.12908.0.14137.14.7.0.7.7.0.180.1013.0j7.7.0....0...1ac.1.35.img..7.7.1010.emppq2X5_Mw
https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=757&q=jogo+10+passes&oq=jogo+10+passes&gs_l=img.3...3894.12908.0.14137.14.7.0.7.7.0.180.1013.0j7.7.0....0...1ac.1.35.img..7.7.1010.emppq2X5_Mw
https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=757&q=jogo+10+passes&oq=jogo+10+passes&gs_l=img.3...3894.12908.0.14137.14.7.0.7.7.0.180.1013.0j7.7.0....0...1ac.1.35.img..7.7.1010.emppq2X5_Mw
https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=757&q=jogo+10+passes&oq=jogo+10+passes&gs_l=img.3...3894.12908.0.14137.14.7.0.7.7.0.180.1013.0j7.7.0....0...1ac.1.35.img..7.7.1010.emppq2X5_Mw
https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=757&q=jogo+10+passes&oq=jogo+10+passes&gs_l=img.3...3894.12908.0.14137.14.7.0.7.7.0.180.1013.0j7.7.0....0...1ac.1.35.img..7.7.1010.emppq2X5_Mw
https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=757&q=jogo+10+passes&oq=jogo+10+passes&gs_l=img.3...3894.12908.0.14137.14.7.0.7.7.0.180.1013.0j7.7.0....0...1ac.1.35.img..7.7.1010.emppq2X5_Mw
https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=757&q=jogo+10+passes&oq=jogo+10+passes&gs_l=img.3...3894.12908.0.14137.14.7.0.7.7.0.180.1013.0j7.7.0....0...1ac.1.35.img..7.7.1010.emppq2X5_Mw
https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=757&q=jogo+10+passes&oq=jogo+10+passes&gs_l=img.3...3894.12908.0.14137.14.7.0.7.7.0.180.1013.0j7.7.0....0...1ac.1.35.img..7.7.1010.emppq2X5_Mw
https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=757&q=jogo+10+passes&oq=jogo+10+passes&gs_l=img.3...3894.12908.0.14137.14.7.0.7.7.0.180.1013.0j7.7.0....0...1ac.1.35.img..7.7.1010.emppq2X5_Mw
https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=757&q=jogo+10+passes&oq=jogo+10+passes&gs_l=img.3...3894.12908.0.14137.14.7.0.7.7.0.180.1013.0j7.7.0....0...1ac.1.35.img..7.7.1010.emppq2X5_Mw
https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=757&q=jogo+10+passes&oq=jogo+10+passes&gs_l=img.3...3894.12908.0.14137.14.7.0.7.7.0.180.1013.0j7.7.0....0...1ac.1.35.img..7.7.1010.emppq2X5_Mw
https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=757&q=jogo+10+passes&oq=jogo+10+passes&gs_l=img.3...3894.12908.0.14137.14.7.0.7.7.0.180.1013.0j7.7.0....0...1ac.1.35.img..7.7.1010.emppq2X5_Mw
https://www.google.com/search?site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=757&q=jogo+10+passes&oq=jogo+10+passes&gs_l=img.3...3894.12908.0.14137.14.7.0.7.7.0.180.1013.0j7.7.0....0...1ac.1.35.img..7.7.1010.emppq2X5_Mw


TEMA:  VOLEIBOL  
  
  

Gesto  técnico   Objetivo  e  descrição  do  gesto   Imagem   Fonte  

posiçao  base  
(fundamental)  
  
  
  
  
  
  

 

 

1. Colocar os apoios ligeiramente              
afastados à largura dos           
ombros;;  

  

2. Fletir ligeiramente os braços e                 
pernas, inclinando o tronco           
para  a  frente;;  

  

3. Dirigir o olhar para cima e para                       
a  frente.  

 

http://www.goog
le.pt/imgres?im
gurl=http%3A%
2F%2Fthumbs.
dreamstime.co
m%2Fz%2Fsilh
uetas-do-voleibo
l-2069625.jpg&i
mgrefurl=http%
3A%2F%2Fpt.d
reamstime.com
%2Ffoto-de-sto
ck-royalty-free-s
ilhuetas-do-volei
bol-image20696
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300&tbnid=2Ah
oCLNL4RPjWM
%3A&zoom=1&
docid=jABUZtVI
mPiU1M&hl=pt-
PT&ei=HLqIU-z
NIIqoyATFtYCw
Bg&tbm=isch&v
ed=0CKgBEDM
oNTA1&iact=rc
&uact=3&dur=2
89&page=3&sta
rt=48&ndsp=26  
imagem  

  
trabalho  realizado  por:  Martim  Dias  nº25  e  Pedro  Nobre  nº29  
⇒5ºL⇐  
  



  
TEMA:  VOLEIBOL  

  
  
  

Gesto  técnico   Objetivo  e  descrição  do  gesto   Imagem   Fonte  

Passe  
  
Daniel.A  e  
Ana.M.  
  

O  objetivo  do  passe  é  
conseguir  transportar  a  
bola  para  o  campo  da  
equipa  adversária.  O  
passe  é  realizado  com  
as  2  mãos  em  forma  de  
triângulo  e  com  as  
pernas  fletidas.  

  

(Do  aluno)  
https://www.google.pt/search?q=voleib
ol+o+passe&espv=210&es_sm=93&t
bm=isch&imgil=ybC5o4YYkqploM%25
3A%253Bhttps%253A%252F%252Fen
cr  

  
  
  

Gesto  técnico   Objetivo  e  descrição  do  gesto   Imagem   Fonte  

Serviço  (por  
baixo)  
  
Pedro  
Ribeiro,  Nº  
27  

O  objetivo  do  serviço  é  colocar  a  
bola  em  jogo.  A  perna  contrária  
ao  braço  que  lança  a  bola  deverá  
ficar  à  frente,o  braço  que  segura  
a  bola  deverá  ficar  à  altura  dos  
joelhos  e  as  duas  pernas  
semi-fletidas.  O  braço  faz  um  
movimento  de  baixo  para  cima,  
tocando  na  bola  com  a  mão  em  
concha.  

  

Informação:  
http://fisicadesporto.blogspot
.pt/2011/01/servico-por-baix
o-no-voleibol.html  
Imagem:https://www.google.
pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=
s&source=images&cd=&ca
d=rja&uact=8&docid=hVh0N
kHx76VeOM&tbnid=ROYVq
Nojhk0MIM:&ved=0CAUQjR
w&url=http%3A%2F%2Fjog
apedro.webnode.pt%2Fprod
ucts%2Fa%25C3%25A7%2
5C3%25B5es-tecnico-tactic
as5%2F&ei=G7FoU4vyKLK
M7AapvYDoDA&bvm=bv.66
111022,d.d2k&psig=AFQjC
NFbMRBtI3HxfoNta77IJ1Lc6
H3fsg&ust=1399456356759
979    

  
  
  
  



 Sessões TIC

Nº sessão: 1
Duração: 90 min
Tema: Google Drive

Objetivos
- Conhecer o google e as sua ferramentas de produtividade: gmail, google drive e google docs;
- Criar um endereço eletrónico no gmail
- Criar e partilhar documentos online: google docs

Desenvolvimento da sessão

Conhecer o Google

O Google além de ser um motor de busca 
bastante conhecido, hospeda um conjunto 
de ferramentas de produtividade que 
podem ser utilizadas ambiente online.

Gmail

Serviço gratuito de webmail criado pelo 
google.

Google drive

Serviço de armazenamento e sincronização 
de arquivos. Hospeda um conjunto de 
aplicações de produtividade.

Neli Ornelas



Como criar uma conta no Gmail

Google docs

Pacote de aplicativos do google que funciona em 
ambiente online e permite criar documentos, folhas 
de cálculo e apresentações. Proporciona a partilha 
e colaboração com outras pessoas em tempo real. 
Todas as alterações efetuadas são guardadas 
automaticamente no Google drive.

Para criar uma conta no gmail deve-se aceder 
ao endereço https://gmail.com . De seguida 
carregar no botão “ CRIAR UMA CONTA”.

Preencher os campos assinalados:

Nome (Nome que vos identifica no email): Escrever o 
1º e último nome;
Escolher nome de utilizador (Não necessita de ser o 
nome próprio, pode ser uma variação do teu nome ou 
outro nome que te identifica): nome utilizado para 
iniciar a sessão seguido de @gmail.com;
Criar e confirmar a palavra-passe: palavra de 
segurança que impede outros utilizadores de entrar na 
tua conta. Esta palavra deve conter no mínimo 8 
carateres que podem incluir letras (minúsculas e 
maiúsculas e/ou números). Esta palavra deve ser 
guardada num lugar seguro e não ser divulgada a 
outros;
Data de nascimento: colocar a tua data de 
nascimento;
Sexo: Escolher entre sexo feminino e masculino;
Escrever o conjunto de números apresentado;
Assinalar (clicando no quadrado) que concordas com 
os termos;
Clicar no botão “Passo seguinte”.

https://gmail.com/
https://gmail.com/


Como criar e partilhar um documento no Google Docs

Vantagens: 

- Possibilidade de vários alunos trabalharem no mesmo documento;
- Acesso em qualquer lugar e a qualquer hora, desde que exista uma ligação à internet;
- Possibilidade de partilha entre vários alunos (via email);
- Gravação automática.

Desvantagens:

- Impossibilidade de aceder ao documento por inexistência de uma ligação à internet;
- Perda de dados por uso indevido do documento (apagar informação).

Confirmação de conta criada e indicação 
para entrar na conta.

Através da conta do Gmail, aceder às 
aplicações e entrar no Drive.

No Drive, “clicar” no CRIAR (1) e em 
seguida em DOCUMENTO (2)



(1) Atribuir um nome ao documento;

(2) Iniciar a redação do texto no 
local onde se encontra o cursor;

(3) Ao “clicar” na função inserir 
surgem, entre outras opções, a 
possibilidade de inserir uma 
imagem.

Surge uma janela com uma 
configuração semelhante ao 
processador de texto do word.

Depois de criado, o documento pode 
ser partilhado, via email para vários 
alunos.

Após a partilha, este documento irá 
permitir que vários alunos o acessem e 
o desenvolvam em conjunto. Bastando 
para isso aceder via email ao link 
disponibilizado.



Anotações

Data - 18 Outubro                   

 
Participantes – Á porta da sala, os alunos formaram uma fila e aguardaram pela autorização de 
entrada. Enquanto esperavam conversavam entre si. 

Assim que lhes foi autorizada a entrada na sala de aula, começaram a correr para os computadores 
tentando ocupá-los antes do colega. Apesar de cada computador ter 2 cadeiras, assim que se 
sentavam, puxavam uma para o centro da mesa.

Á excepção de 3 alunas de um dos grupos, todos se mostraram familiarizados com o computador 
(rato, teclado, comandos no monitor).

Interações (aluno-aluno/aluno-professor) - Assim que entraram na sala questionaram “Podemos 
jogar, professora?”; “Podemos ir ao facebook?”. Face á ocupação dos computadores a professora 
referiu: “O computador tem de ser partilhado.”; “Quero grupos de 2”; “Ninguém fica sozinho.”  
Entre eles foi possível escutar “Será que no final a professora deixa jogar?”, “As aulas de física vão 
ser sempre aqui?”; “Que seca, não ter física.” Durante a sessão, esta era interrompida com frases “Já 
tenho email”; “ Já fiz isso”; “ Tive de por outra data de nascimento”; “ Os meus pais não me deixam 
ter email porque sou pequena. Uso o deles”. Na apresentação do google docs, comentaram “Isso é o 
word”, “Isso tá no email?”, “Já tinha visto isso”

Desenvolvimento da sessão - Nesta sessão foi apresentado aos alunos o google docs. No ínicio 
houve um pequeno período de exposição do tema e esclarecimento de dúvidas, apresentando-se os 
slides que se encontram neste documento. Passou-se de seguida a uma parte prática, onde os alunos 
poderam ver os passo para a criação do email, explorar o google drive, fazer upload de um 
documento para o drive e criar um documento. Criado um documento, os alunos tiveram a liberdade 
de o “experimentar”, redigindo texto, explorando os menus, inserindo imagens, etc. 

Foi criado um email da turma, para que todos pudessem realizar os trabalhos e apresentado o 
primeiro trabalho a realizar.

Constrangimentos

- Sala de informática com 16 computadores dos quais 8 não possuíam ligação à internet;

Reflexões observadora: O facto de irem ter aula na sala de informática, levou a que estivessem agitados, talvez por 
acharem que iriam passar parte da aula na internet.

Reflexões observadora: Nem todos os alunos se mostraram recetivos para partilhar o computador com o colega, parte 
dos alunos queriam ficar sozinhos.Apesar de estar na entrada da sala, foi possível verificar que alguns alunos tentaram 
impedir que os colegas se sentassem junto deles.

Reflexões observadora: Como já era de calcular, num documento onde o que se escreve é lido por todos, alguns alunos 
provocaram os colegas e apagaram o texto que estes tinham redigido. De imediato foram advertidos e mais uma vez a 
professora teve de referir o objetivo pedagógico do documento e o respeito que devem ter pelo seu trabalho e o dos 
outros. 



- Disposição dos lugares que não permitia a 100% uma visualização correta da tela;

- Sala com dimensões que não possibilita acomodar 30 alunos (os alunos tiveram que partilhar 
cadeiras).

- A impossibilidade de todos os alunos terem acesso ao email, levou a que numa fase inicial se 
criasse um email da turma. 

Resolução 

- Verificar se a sala TIC 2 se encontra disponível nos dias das sessões e se reúne melhores 
condições. Caso se verifiquem estas condicionantes, proceder à sua requisição;

- Solicitar junto da direção a intervenção do coordenador das TIC, na sala de informática por forma 
a colocar todos os computadores funcionais.

Esquema da sala

Legenda:

        Computadores                      Computador Professor (ligação ao projector) 

 Portas

Reflexões

- Sensibilizar para a partilha do computador e troca de funções durante os trabalhos;
- Procurar um equilíbrio entre a função pedagógica e lúdica dos computadores, criando regras de 
realização para que a presença na sala dos computadores não seja entendida como um momento de 
diversão;
- Referir frequentemente os cuidados a ter num documento colaborativo, por forma a preservar o 
seu trabalho e o dos colegas.

Projector



Nº sessão: 3

Duração: 90 min
Tema: Fitnessgram; Jogos pré-desportivos e Voleibol

Objetivos

- Exploração dos temas;
- Assimilação de conteúdos;
- Promover um ambiente de partilha e colaboração;
- Desenvolver o trabalho de pares.

Estrutura das sessões

- Trabalho em grupo;
- Desenvolver os temas definidos. 
- Seguir as indicações definidas em cada documento;
- Um grupo pode trabalhar dois temas na mesma sessão.

Acesso aos trabalhos

Sessões presenciais
Anotações

Através do motor de busca, aceder á 
página do gmail. Inserir a password para 
entrar no email.

No email, clicar sobre o ícone de 
aplicações e clicar sobre o drive.



Anotações

Data – Jan – Fev 2014                   

Participantes – Após a entrada na sala, os alunos foram escolhendo os seus computadores e 

sentando-se a pares. Como os computadores já se encontravam ligados, acederam ao seu email e 

foram escolhendo os temas a desenvolver. Como existiam temas pouco desenvolvidos, estes foram 

aconselhados a continua-los. Os alunos mostraram-se envolvidos na realização dos trabalhos, 

solicitando a minha ajuda sempre que necessitavam. 

Reflexões observadora: Verifiquei que os alunos enquanto realizavam as suas pesquisas, conversavam entre si. No 
entanto não era possível saber o conteúdo da conversa. Tanto podia estar ligado ao trabalho, como não.

Algumas vezes ajudavam os colegas que se encontravam no computador ao lado. Gostavam de 

partilhar e comentar tudo o que faziam, levando a algumas situações de algum barulho na sala, 

tendo de ser advertidos de imediato. As suas pesquisas gradualmente, foram sendo mais orientadas 

para os temas, existindo a preocupação de “fazer diferente do colega”.

Reflexões observadora: Por várias vezes vão olhando os que os colegas escrevem, como se se preocupassem em 
“fazer diferente do colega”

Interações (aluno-aluno/aluno-professor) – aluno/aluno: “Deixa-me escrever?”; “Como coloco uma 

imagem?”; “Ó x, estás a escrever no meu quadrado.”; “Quem apagou o meu texto?”; “Não apaguei, 

estava a copiá-la.”; “  Ó y, onde foste buscar aquela imagem?”  aluno/professora: “Professora, eu 

copiei o endereço mas, não funciona.”; “Posso copiar o texto deste site?” “Professora como coloco 

um vídeo?”; “Professora, o x apagou a minha imagem.” “Antes de sair do tema, vejam se falta 

alguma informação.”; “Estão a falar muito alto.”; “Lembrem-se das aulas práticas”; “Evitem 

colocar informação repetida.”; “Quem já terminou o seu tema, pode ir ao youtube recolher vídeos 

sobre y e z.”

Já dentro do drive, clicar sobre o trabalho 
pretendido.



Desenvolvimento da sessão – Antes da entrada dos alunos, a professora verificou quais os 

computadores com ligação à rede. Quatro não funcionavam. Todos os alunos entraram na sala, após 

a autorização da professora sentando-se com os seus pares nos computadores que estavam 

disponíveis. Como se encontravam noutra sala, a escolha dos computadores foi aleatória e da 

responsabilidade dos pares. A professora transmitiu algumas informações sobre os trabalhos: 

indicou quais os temas que necessitavam de ser completados, quais os grupos que necessitavam de 

completar os trabalhos (inserir imagem/vídeo; indicar os links de onde foi retirada a informação; 

identificar os trabalhos; etc) e alertou para a existência de tabelas que facilitariam o trabalho de 

vários grupos em simultâneo no mesmo documento. Por se encontrarem computadores que não 

tinham ligação à internet, o computador da professora foi também utilizado. Neste sentido, foram 

ainda formados grupos de três alunos e redefinidas tarefas para esses grupos. Foram também 

escolhidos 4 alunos, que formaram grupos de 2 e estiveram a participar num fórum. Alguns grupos 

finalizaram trabalhos pendentes, enquanto outros corrigiam e faziam melhorias. A professora foi 

observando o desempenho dos alunos, auxiliando somente quando era solicitada. A comunicação 

entre os pares era bastante fluída e fácil: falavam entre si sem perturbar a aula; trocavam opiniões 

sobre o trabalho; questionavam-se entre si se aquela imagem era adequada; onde iriam retirar a 

informação; etc.Verificava-se que por vezes, intercalavam períodos de reflexão sobre os trabalhos 

com outros temas do seu interesse.

Reflexões observadora: Por vezes escutavam-se risadas e vozes mais alteradas, podendo nestas alturas estar 
distraídos com os colegas e com brincadeiras entre si, ao aproximar-me para verificar o que se passava calavam-se. 
Quando questinados respondiam “que não era nada”.

Constrangimentos

- Sala de informática com 17 computadores dos quais 4 não possuíam ligação à internet;

- Ligação à internet muito instável – obrigou a sucessivas paragens dos alunos.

Resolução 

- Contatar o coordenador das TIC.

Sessões presenciais
Anotações



Esquema da sala

Legenda:

             Computadores                          Computador Professor (ligação ao projector)

 Portas

Observações da professora

- Ainda houve necessidade de referir os cuidados a ter num documento colaborativo, por forma a 

preservar o seu trabalho e o dos colegas;

- De forma a evitar que fossem apagados alguns trabalhos, foram criadas nos documentos tabelas 

para que cada grupo escolhesse uma e a identificasse. Assim, quando outro grupo estivesse a 

trabalhar no mesmo documento, já sabia que aquela tabela pertencia aos colegas e escolhia outra;

- Os alunos mostravam-se mais comunicativos, partilhando não só o que escreviam, como 

questionavam o que os colegas faziam. Era visível uma ligeira comunicação orientada no sentido 

dos trabalhos;

- Houve uma ligeira melhoria do comportamento dos alunos;

- A falta de 4 computadores levou a que existissem alguns grupos com três alunos, existindo a 

necessidade de atribuir novas tarefas a esses grupos, tais como; pesquisa de imagens, seleção de 

vídeos, recolha de links com informação sobre os temas, etc;

Projector



- Alguns alunos, no seguimento dos trabalhos realizados online, solicitaram autorização para em 

casa melhorar os seus trabalhos e depois nas sessões introduzi-los nos documentos. De notar a 

disponibilidades dos alunos para continuar a tarefa fora da aula;

- As falhas sucessivas verificadas ao nível do acesso à internet (sinal fraco e impossibilidade de 

ficar ligado à rede da escola), condicionou o trabalho dos alunos impossibilitando que em alguns 

momentos não pudessem aceder ao email;

- A sobreposição de horário com outras turmas, levou a uma troca de salas o que numa fase inicial 

provocou alguma instabilidade nos alunos.

Sessões presenciais
Anotações



Nº sessão: 5

Duração: 90 min
Tema: Fitnessgram; Jogos pré-desportivos e Voleibol

Objetivos

- Exploração dos temas;
- Assimilação de conteúdos;
- Promover um ambiente de partilha e colaboração;
- Desenvolver o trabalho de pares.

Estrutura das sessões

- Trabalho em grupo;
- Finalizar os temas definidos. 
- Seguir as indicações definidas em cada documento;
- Um grupo pode trabalhar dois temas na mesma sessão.

Acesso aos trabalhos

No email, clicar sobre o ícone de 
aplicações e clicar sobre o drive.

Através do motor de busca, aceder á 
página do gmail. Inserir a password para 
entrar no email.



Anotações

Data – Maio 2014                   

 
Participantes – Os alunos mostraram-se muito à vontade no acesso ao email e posteriormente aos 

seus trabalhos. Até mesmo os alunos que inicialmente mostraram dificuldades em manusear o 

computador, neste momento já acedem ao email e respetivos trabalhos sem necessitar da ajuda da 

professora. Alguns grupos manifestaram interesse em melhorar trabalhos anteriores colocando 

vídeos, imagens e corrigindo alguma informação. Os comportamentos melhoraram 

significativamente, não existindo barulho que perturbe o funcionamento da sessão.   

Interações (aluno-aluno/aluno-professor) – aluno/aluno: “Essa imagem não é daí.”; “Tens de 

colocar o endereço.”; “Deixa-me escrever.”; “Já colocaste o nosso nome no trabalho?”; 

“Procuramos imagens à vez, eu começo.”; “Põe isso no centro.” aluno/professora: “Porque não se 

liga este computador?”; “Esse computador está sem acesso à net.”;“Não se esqueçam de identificar 

os trabalhos.”; “Preencham as vossas tabelas.”; “Precisam de ajuda?”; “Professora, não me lembro 

como colar a imagem.”; “Professora, podemos ajudar os colegas a procurar vídeos?”; “Os vídeos 

não devem ter até 10 segundos.”; “Selecionem vídeos de acordo com o tema.”; “Lembrem-se das 

aulas práticas”.

Desenvolvimento da sessão – Antes dos alunos entrarem na sala, a professora ligou os 

computadores e verificou quais os que se encontravam disponíveis para a sessão. Quatro 

computadores não puderam ser utilizados (sem acesso à rede). Os alunos após a entrada na sala, 

optaram por escolherem os computadores onde tinham trabalhado nas sessões anteriores. Por se 

Sessões presenciais
Anotações

Já dentro do drive, clicar sobre o trabalho 
pretendido.



encontrarem, novamente, computadores sem acesso à internet o computador da professora foi 

utilizado. Algumas informações foram transmitidas pela professora: o objetivo da sessão; trabalhos 

a finalizar; vídeos em falta; etc. Mantiveram-se as tarefas com os grupos de 3 alunos. Os grupos 

definidos na sessão anterior, continuaram a sua participação no fórum. Passando por todos os 

grupos, a professora pontualmente auxiliava os alunos, visto estes a solicitarem. 

Constrangimentos

- Sala de informática com 17 computadores dos quais 4 não possuíam ligação à internet;

Resolução 

- Contatar o coordenador das TIC.

Esquema da sala (sala 2)

Legenda:

           Computadores                          Computador Professor (ligação ao projector)

 
              Porta acesso à arrecadação                        Porta                   secretárias

Projetor



Observações da professora

- Havendo grupos que não tinham terminado os seus trabalhos, outros grupos que já tinham 

finalizado, prontificaram-se a ajudar os colegas;

- A melhoria no comportamento dos alunos, beneficiou o ambiente da sessão e possibilitou mais 

tempo na tarefa;

- Manteve-se o trabalho com os grupos de 3, devido ao não funcionamento de 4 computadores;

- Os alunos mostraram-se bastante familiarizados com o google docs, manuseando-o sem 

dificuldades (copiar e colar objetos, alterar o tamanho e estilo de letra, formatar os parágrafos, etc);

- Novamente, a sobreposição de horário com outras turmas levou a uma troca de sala;

- A interação entre e intra pares foi bastante satisfatória, comunicando e partilhando ideias entre si 

(trocavam links, partilhavam conteúdos, etc).

Sessões presenciais
Anotações



 Sessão TIC

Nº sessão: 2

Duração: 45 min
Tema: Ficha de trabalho

Objetivos
- Aplicação dos conhecimentos adquiridos

Anotações

Data - 25 a 28 Novembro 2013                   

Participantes 

Grupo experimental - Apesar da agitação (por ser dia de ficha), a entrada na sala foi de forma 

ordeira. Pediram permissão para entrar no email. Enquanto estavam a realizar a ficha, mantiveram-

se em silêncio. 

Grupo de controlo - A entrada na sala foi um pouco atribulada (queriam ser os primeiros a ocupar o 

computador). Como os computadores já estavam ligados, abriram o browser e perguntaram se no 

final podiam ir ao facebook. Durante a realização da ficha, colocavam questões e tentavam cruzar 

conversas com os colegas. 

Interações (aluno-aluno/aluno-professor) - Antes e durante a ficha foi frequente ouvir-se: “Quem 

se lembra da nossa palavra-passe”; “Professora posso começar?”; “Já terminei, troco com quem?”;  

“Pode chegar aqui? O que quer dizer x”; “Ó Y já fizes-te?”. A professora quando intercedia era para 

responder: “Estejam calados e façam a ficha.”; “Atenção ao tempo.”; “Têm colegas à 

espera”;”Silêncio”; “Faltam x minutos”; “Não precisam olhar para a ficha do colega”.

Ação da professora - Informou todos os alunos do objetivo da ficha. Leu o enunciado em voz alta. 

Circulou pela sala. Quando necessário, auxiliou os alunos a entrarem no email. Escreveu no quadro 

o endereço da página onde estava alojada a ficha (grupo de controlo). Quando existia barulho, pedia 

silêncio. Controlava os vídeos visualizados pelos alunos. Orientava a troca dos alunos nos 

computadores. Resolvia problemas de ligação à internet  e de funcionamento da ficha. 



Frequentemente era solicitada para ajudar na interpretação das questões. Maior acompanhamento 

dos alunos com necessidades educativas individuais.

Desenvolvimento das sessões - Estas sessões decorreram na sala de informática 2. Antes da entrada 

dos alunos, ligaram-se os computadores e verificou-se se todos tinham acesso à internet. Como o 

grupo de controlo não tinha email da turma, o acesso à sua ficha fez-se através do site http://

moveinet.weebly.com. Entrados no site, selecionavam o separador Atividades e a ficha 

correspondente. O grupo experimental realizou a ficha através de um link partilhado via email. 

Devido à inexistência de um computador por aluno, inicialmente os alunos foram distribuídos 

seguindo o seu número de ordem na turma, trocando com um colega após terminar a ficha. Os 

alunos que aguardavam ficavam nos computadores centrais a visualizar pequenos vídeos. Todos os 

computadores tinham as colunas de som desligadas. Ambos os grupos terminaram as fichas perto do  

final da aula. Os alunos só abandonavam a sala após a confirmação da entrada da sua ficha no 

sistema e o toque de saída.

Constrangimentos

- Sala de informática com 17 computadores dos quais 4 não possuíam ligação à internet;

- Inexistência de um computador por aluno.

Resolução 

- Solicitar a intervenção do coordenador das TIC, na sala de informática por forma a colocar todos 
os computadores funcionais.

http://moveinet.weebly.com
http://moveinet.weebly.com
http://moveinet.weebly.com
http://moveinet.weebly.com


Esquema da sala

Legenda:

         Computadores                       Computador Professor (ligação ao projector)

            
             Porta acesso à arrecadação                       Porta                       Secretárias Professora

Observações da professora

1. Os alunos do grupo experimental foram mais céleres na realização da ficha, mostrando-se á 

vontade no acesso ao email. Alguns do alunos do grupo de controlo tiveram dificuldades em 

escrever o endereço do site o que levou a que houvesse algum tempo gasto e consequentemente 

alguma agitação, no entanto terminaram a ficha no tempo previsto. 

2. Quanto à realização da ficha propriamente dita, nenhum dos grupos mostros dificuldades em 

realizá-la.

3. Verificou-se que quando a ficha era realizada via email (grupo experimental), a ligação parecia 

mais lenta e demorada, ao passo que na realização via site (grupo de controlo) tal não se sentia. 

Tendo em conta esta situação, as próximas fichas serão realizadas por ambos os grupos via site.

Projetor



4. A impossibilidade de utilizar todos os computadores levou a que mais alunos estivessem em 

espera. 

5. Esta sala apresentava melhores condições por ser maior, ter mais computadores, ser mais 

iluminada e ter uma disposição que permitia uma observação de todos os alunos. Caso se encontre 

disponível, será requisitada nas sessões de aplicação da ficha.

6. Pouco habituados a este tipo de trabalho, muitas vezes os alunos terminavam a ficha e 

esqueciam-se de a submeter. O que levava a que estivesse frequentemente a referir que tinham de 

carregar no botão “enviar”. Parte desta falta de atenção deveu-se ao facto de os alunos não  

acompanharem a leitura do enunciado da ficha.



 Sessão TIC

Nº sessão: 4

Duração: 45 min
Tema: Ficha de trabalho

Objetivos
- Aplicação dos conhecimentos adquiridos

Anotações

Data - 24 a 31 Março 2014                   

Participantes 

Grupo experimental - Os alunos encontravam-se agitados e um pouco barulhentos. Demoraram 

algum tempo a acalmarem. Foram ocupando os computadores pela ordem que lhes tinha sido 

indicada. Durante a realização da ficha tentaram falar entre si, tendo sido advertidos de imediato. 

Grupo de controlo - Embora organizada, a sua entrada foi um pouco barulhenta. Procuram os 

computadores que tinham utilizado na última vez. Respeitaram a ordem de realização da ficha.

Interações (aluno-aluno/aluno-professor) - Antes e durante a ficha foi frequente ouvir-se: “Que 

site é este?”; “Professora posso começar?”; “Já terminei, troco com quem?”; “Pode chegar aqui?”; 

“Posso ver o site?”; “ O x está sempre a falar.”; “Não entendo esta pergunta.”; “Professora o x não 

pára de me chatear.”; “Posso ver o vídeo n?”; “ Posso ver se a minha ficha já chegou?”. Das poucas 

vezes que a professora intercedeu foi para: pedir silêncio; solicitar a atenção para o trabalho que 

estavam a fazer; para reabrir a página que por acidente o aluno(a) tinham fechado; para mandar 

calar o aluno(a); saber se tinham enviado a ficha antes de trocar com o colega.

Ação da professora - Informou todos os alunos do objetivo da ficha. No grupo experimental, 

explicou a razão pela qual a ficha era realizada via site. Leu o enunciado em voz alta. Tanto 

circulava pela sala, como se colocava estratégicamente para observar todo o grupo. Quando 

solicitada, esclarecia dúvidas sobre a ficha. Advertia sempre que existia barulho. Pontualmente, 

resolvia problemas de ligação à internet. Controlava os vídeos visualizados pelos alunos. Orientava 

a troca dos alunos nos computadores. Especial atenção para com os alunos com necessidades 

educativas especiais.



Desenvolvimento das sessões - Estas sessões decorreram na sala de informática 2. Antes da entrada 

dos alunos, ligaram-se os computadores, verificou-se se todos tinham acesso à internet e abriu-se a 

página onde estava a ficha de avaliação (http://moveinet.weebly.com/atividades.html). Os alunos só 

tiveram que selecionar a ficha de trabalho para iniciar a sua realização. Ambos os grupos 

(experimental e de controlo) realizaram a ficha via site. Devido à inexistência de um computador 

por aluno, inicialmente os alunos foram distribuídos seguindo o seu número de ordem na turma, 

trocando com um colega após terminar a ficha. Os alunos que aguardavam ficavam nos 

computadores centrais a visualizar pequenos vídeos. Todos os computadores tinham as colunas de 

som desligadas. Ambos os grupos terminaram as fichas antes do tempo previsto para finalizar a 

aula. Em alguns dias, a ligação à internet estava um pouco instável o que obrigava a algum tempo 

de espera entre a submissão e a confirmação de receção da ficha. Os alunos só abandonavam a sala 

após a confirmação da entrada da sua ficha no sistema e o toque de saída.

Constrangimentos

- Sala de informática com 17 computadores dos quais 2 não possuíam ligação à internet;

- Inexistência de um computador por aluno.

Resolução 

- Solicitar a intervenção do coordenador das TIC. 

Esquema da sala

Projetor

http://moveinet.weebly.com/atividades.html
http://moveinet.weebly.com/atividades.html


Legenda:

               Computadores                      Computador Professor (ligação ao projector)

                 Porta acesso à arrecadação                  Porta                             Secretárias

Observações da professora

1. Ambos os grupos estavam com comportamentos instaveis, o que levou a que estivesse com 
alguma insistência a pedir que durante a realização da ficha houvesse silêncio. 

2. O facto de a ficha ter sido realizada via site e de só 2 computadores não terem ligação à internet, 
levou a que o tempo de espera dos alunos fosse menor, tendo assim no final sido possível  fazer a 
correção  da ficha.

3. A ligação à internet esteve mais estável o que não implicou esperar para que a ficha voltasse a 
carregar após o seu envio, levando a uma troca mais rápida entre os alunos. 

4. O computador pessoal da professora estava ligado na página de receção, para que os alunos 
verificassem se seu nome estava lá. Após o envio da ficha, os alunos queriam logo saber se já tinha 
chegado ao sistema. Esta possibilidade de verem o seu trabalho rececionado na hora também os 
despertou para as potencialidades da tecnologia, sob o ponto de vista da eficiência no ensino. 

5. Conscientes que se não enviassem a ficha eu não a poderia corrigir, alguns alunos antes de iniciar 
o processo chamavam-me e pediam que visse se estava tudo bem.



 Sessão TIC

Nº sessão: 6

Duração: 45 min
Tema: Ficha de trabalho

Objetivos
- Aplicação dos conhecimentos adquiridos

Anotações

Data - 26 a 30 Maio 2014                   

Participantes 

Grupo experimental - Os alunos estiveram bastante calmos nesta sessão, procurando os 

computadores que já tinham utilizado. Já conheciam a ordem pela qual iniciavam a realização da 

ficha. Como a página já se encontrava aberta, facilmente foram ao separador para realizar a 

atividade, aguardando por autorização para a começar. Sem grande confusão, à medida que iam 

terminando aguardavam pela confirmação da receção e trocavam com um colega.

Grupo de controlo - Conhecedores dos procedimentos a realizar nestes dias, quando entravam na 

sala dirigiam-se para o “seu” computador e abriam o separador onde se encontrava a ficha. 

Iniciavam a realização da ficha após autorização da professora. Quando terminavam, submetiam, 

aguardavam pela confirmação de receção e pediam para trocar com o colega.

Interações (aluno-aluno/aluno-professor) - Antes e durante a ficha foi frequente ouvir-se: “É a 

ficha 3 que abrimos?”; “Professora já enviei a ficha.”; “Já troquei como o x, posso ir para os 

vídeos?”; “Já enviei mas está lento.”; “Já trocamos.”; “Posso ver se a minha ficha já chegou?”; 

“Professora o x não pára de falar.”; “Posso ver o vídeo n?”; “Posso ver se a minha ficha tá aí?”. As 

intervenções da professora foram para: pedir silêncio; questionar se tinham enviado a ficha e se 

tinham confirmado a receção; saber se já tinham trocado com o colega; indicar qual a ficha do aluno 

que tinha entrado no sistema.

Ação da professora - Informou todos os alunos do objetivo da ficha. Circulava pela sala, apoiando 

os alunos quando solicitada. Advertia sempre que existia barulho. Controlava os vídeos visualizados 

pelos alunos. Auxiliava os alunos caso as fichas não funcionassem corretamente. 



Desenvolvimento das sessões - Estas sessões decorreram na sala de informática 2. Quando foi 

autorizada a entrada dos alunos na sala, já os computadores se encontravam ligados na página da 

ficha (http://moveinet.weebly.com/atividades.html). À medida que iam entrando, os alunos 

deslocavam-se uns para o computador e outros para os computadores centrais. O sistema de trocas 

era o mesmo das outras sessões. Todos os alunos terminaram a ficha dentro do tempo previsto. Os 

alunos só abandonavam a sala após a confirmação da entrada da sua ficha no sistema e o toque de 

saída.

Constrangimentos

- Sala de informática com 17 computadores dos quais 4 não possuíam ligação à internet;

- Inexistência de um computador por aluno.

Resolução 

- Solicitar a intervenção do coordenador das TIC. 

Esquema da sala

Projetor

http://moveinet.weebly.com/atividades.html
http://moveinet.weebly.com/atividades.html


Legenda:

           Computador da professora                Computadores

           Porta  de acesso à arrecadação                    Porta                             Secretárias

Observações da professora

1. Ao contrário das primeiras sessões, os comportamentos dos alunos tiveram uma ligeira melhoria 

contudo o “burburinho” era uma constante.

2. Na sua generalidade, todos os alunos manifestaram um à vontade no manuseamento do site e 

realização da ficha. Só trocavam com o seu colega depois de receberem a confirmação de que a sua 

ficha tinha sido recebida. O sistema de trocas entre os alunos já se encontrava assimilado, tanto que 

já não era necessário intervir para que tal acontecesse.

3. Apesar de a ligação à internet ter os seus “altos e baixos”, foi possível durante estes dias realizar 

a ficha sem complicações.

4. Dada a familiarização que tinham da estrutura da ficha, não foi solicitada a minha ajuda durante a 

sua realização. O que me libertou para um maior acompanhamento dos alunos com dificuldades na 

interpretação.  



Objetivos

- Realizar trabalhos de acordo com as temáticas apresentadas;

- Desenvolver o trabalho colaborativo e a interação entre pares;

- Desenvolver canais de comunicação fora da sala de aula (aluno-aluno/ aluno-professora).

Trabalho 1 - Fitnessgram               Semana - 19 - 30 Outubro

1 - Foi percetível que os alunos não tiveram dificuldades em aceder ao documento através do email.

2 - Alguns alunos não realizaram o trabalho, alegando duas razões: falha de internet e por 

esquecimento (mais tarde foi verificado junto das diretoras de turma que era frequente não 

realizarem os TPC).

3 - Os alunos procuraram introduzir no documento informação adequada ao tema proposto, no 

entanto nem sempre a informação era pertinente, sendo sugerido pela professora a sua correção. 

4 - Em resposta ao feeedback, verificou-se que após a realização do trabalho nem todos os  alunos 

retomavam ao documento para verificar se alguma indicação lhes tinha sido redigida. Tendo-se 

verificado que muito poucos o faziam e corrigiam-no.

5 - Os alunos foram alertados para a importância de indicarem o endereço (link) da informação 

disponibilizada (texto e imagem).

6 - Todos os trabalhos foram avaliados qualitativamente de acordo com critérios previamente 

estabelecidos e indicados aos alunos. A classificação do trabalhos foi transmitida aos alunos na aula.

Google docs - Trabalhos online
Anotações



7 - Quando auscultados nas aulas, as opiniões sobre o trabalho eram divergentes. Uns referiram que 

não conseguiam escrever, porque o colega lhe apagava o texto e que tinham dificuldade em “colar” 

imagens no documento  e outros consideraram esta forma de fazer os TPC divertida porque podiam 

ver o que os colegas escreviam; podiam fazer o trabalho em qualquer altura; tinham logo uma 

resposta da professora; era mais divertido fazerem os trabalhos no computador; era uma forma 

diferente de acompanhar a matéria.

8 - O espaço de aula também era um local onde se esclareciam dúvidas (individual ou em grupo); se 

relembravam os alunos da tarefa a realizar; se reforçava a importância de respeitar as regras do  

documento colaborativo e da sua importância para a melhoria dos conhecimentos na disciplina. 

Google docs - Trabalhos online
Anotações

Neli Ornelas


Neli Ornelas


Neli Ornelas




Trabalho 2 - Fitnessgram               Semana - 1 - 10 Novembro

1 - Continuaram a existir alunos que não realizaram os trabalhos, alegando que “se esqueceram”.

2 - Os alunos tiveram o cuidado de indicar o link da informação. No entanto, por vezes o endereço 

vinha incompleto ou “quebrado”.

3 - Após a realização do trabalho, os alunos continuam a não retomar ao mesmo para verificarem se 

têm alguma correção a efetuar. Muito poucos alunos retomam ao trabalho e corrigem de acordo 

com as indicações deixadas pela professora.

4 - Houve uma pequena melhoria no cumprimento das regras do documento colaborativo. Apesar de 

terem ocorrido situações pontuais de “desaparecimento” de trabalhos, na aula alguns alunos pediam 

auxílio á professora para recuperar o trabalho do colega e explicavam o ocorrido. Todas estas 

situações eram tratadas e esclarecidas em grupo, para que não voltassem a ocorrer.

5 - Ao chegarem à aula perguntarem se já tinha visto o trabalho e qual a nota. Sabiam que 

consultavam o email e acompanhava os trabalhos. Quando verificavam que tinha sido corrigido na 

aula a seguir comentavam “Professora já vi a minha nota”.

6 - Todos os trabalhos foram avaliados qualitativamente de acordo com critérios previamente 

estabelecidos e indicados aos alunos. A classificação do trabalhos foi transmitida aos alunos na aula.

 7 - Nas aulas as questões começaram a ser mais frequentes: 

• “Posso ver o trabalho do colega para melhorar o meu?”

• “Posso dar várias respostas?”

• “Professora, já corrigiu o meu trabalho?”

• “Como posso colocar um vídeo?”

• “Quando terminamos os trabalhos?"

• “Já sabe a nossa nota?”

• “Vamos ter mais trabalhos?”

Google docs - Trabalhos online
Anotações



8 - No final das aulas havia um espaço reservado para esclarecimentos e resposta às questões 

colocadas pelos alunos. Era frequentemente alertados pela professora para verificarem se o seu 

trabalho estava correto e para não se esquecerem do prazo de entrega. 

Google docs - Trabalhos online
Anotações



Trabalho 3 - Jogos pré-desportivos               Semana - 12 - 19 Novembro

1 - Continuaram a existir alunos que não realizaram os trabalhos, segundo eles por “esquecimento”.

2 - Em relação aos trabalhos anteriores, verificou-se uma maior preocupação dos alunos em 

consultarem o seu trabalho e efetuarem as correções de acordo com as indicações deixadas pela 

professora. No entanto nem todos manifestaram essa preocupação.

3 - Nota-se um maior interesse dos alunos na elaboração dos trabalhos. No entanto nem sempre a 

informação era pertinente, sendo sugerido pela professora a sua correção.

4 - Todos os trabalhos foram avaliados qualitativamente de acordo com critérios previamente 

estabelecidos e indicados aos alunos. A classificação do trabalhos foi transmitida aos alunos na aula.

5 - Na aula quando solicitada a sua opinião sobre o método utilizado para aprenderem a matéria, 

referiram que acharam “divertido”; “engraçado”; “Podia escrever com os colegas que estão ao 

mesmo tempo na página”.  Houve também quem referisse que “Não gostavam de fazer os 

trabalhos”; “Era uma seca”; “Porque fizemos os trabalhos?”   

6 - Sempre que era solicitada, a professora esclarecia as dúvidas dos alunos. Frequentemente eram 

alertados para o prazo e realização dos trabalhos.

Google docs - Trabalhos online
Anotações



Variável Denominação Nome Rótulo
ValoresValores

Variável Denominação Nome Rótulo
Valor Rótulo

V1

Indicação do ano e da turma; indicação de grupo experimental AnoTurma Ano e Turma 1 5ºGE

V1

Indicação do ano e da turma; indicação de grupo experimental AnoTurma Ano e Turma 2 5ºJE

V1

Indicação do ano e da turma; indicação de grupo experimental AnoTurma Ano e Turma 3 5ºLE

V1
Indicação do ano e da turma; indicação de grupo control AnoTurma Ano e Turma 4 5ºHC

V1

Indicação do ano e da turma; indicação de grupo control AnoTurma Ano e Turma 5 5ºIC

V1

Indicação do ano e da turma; indicação de grupo control AnoTurma Ano e Turma 6 5ºMC

V2

V3

V4

V5

Identificação do teste; P1 “Pretende-se com as aulas de Educação Física 
que consigas”

T1ObjetivosEF1 Ter Espírito Desportivo
0 Não assinalou

V2

V3

V4

V5

Identificação do teste; P1 “Pretende-se com as aulas de Educação Física 
que consigas”

T1ObjetivosEF1 Ter Espírito Desportivo
1 Assinalou

V2

V3

V4

V5

Identificação do teste; P1 “Pretende-se com as aulas de Educação Física 
que consigas”

T1ObjetivosEF2 Realizar exercícios e jogos
0 Não assinalouV2

V3

V4

V5

Identificação do teste; P1 “Pretende-se com as aulas de Educação Física 
que consigas”

T1ObjetivosEF2 Realizar exercícios e jogos
1 Assinalou

V2

V3

V4

V5

Identificação do teste; P1 “Pretende-se com as aulas de Educação Física 
que consigas”

T1ObjetivosEF3 Conversar
0 Não assinalou

V2

V3

V4

V5

Identificação do teste; P1 “Pretende-se com as aulas de Educação Física 
que consigas”

T1ObjetivosEF3 Conversar
1 Assinalou

V2

V3

V4

V5

Identificação do teste; P1 “Pretende-se com as aulas de Educação Física 
que consigas”

T1ObjetivosEF4 Conhecer e aprender 
modalidades desportivas

0 Não assinalou

V2

V3

V4

V5

Identificação do teste; P1 “Pretende-se com as aulas de Educação Física 
que consigas”

T1ObjetivosEF4 Conhecer e aprender 
modalidades desportivas 1 Assinalou

CONSTRUÇÃO DA BASE DE DADOS - DEFINIÇAO DE VARIÁVEIS



Variável Denominação Nome Rótulo
ValoresValores

Variável Denominação Nome Rótulo
Valor Rótulo

V6

V7

V8

V9

Identificação do teste; P2 “Ter espírito desportivo é”

T1EspíritoDesportivo1 Enganar árbitro/
adversário

0 Não assinalou

V6

V7

V8

V9

Identificação do teste; P2 “Ter espírito desportivo é”

T1EspíritoDesportivo1 Enganar árbitro/
adversário 1 Assinalou

V6

V7

V8

V9

Identificação do teste; P2 “Ter espírito desportivo é”

T1EspíritoDesportivo2 Respeitar
0 Não assinalouV6

V7

V8

V9

Identificação do teste; P2 “Ter espírito desportivo é”

T1EspíritoDesportivo2 Respeitar
1 Assinalou

V6

V7

V8

V9

Identificação do teste; P2 “Ter espírito desportivo é”

T1EspíritoDesportivo3 Aceitar decisões
0 Não assinalou

V6

V7

V8

V9

Identificação do teste; P2 “Ter espírito desportivo é”

T1EspíritoDesportivo3 Aceitar decisões
1 Assinalou

V6

V7

V8

V9

Identificação do teste; P2 “Ter espírito desportivo é”

T1EspíritoDesportivo4 Não ser violento
0 Não assinalou

V6

V7

V8

V9

Identificação do teste; P2 “Ter espírito desportivo é”

T1EspíritoDesportivo4 Não ser violento
1 Assinalou

V10

V11

V12

V13

Identificação do teste; P3 “De acordo com a bateria de testes do 
Fitnessgram, identifica os testes que realizaste na aula”

T1Fitnessgram1 IMC
0 Não assinalou

V10

V11

V12

V13

Identificação do teste; P3 “De acordo com a bateria de testes do 
Fitnessgram, identifica os testes que realizaste na aula”

T1Fitnessgram1 IMC
1 Assinalou

V10

V11

V12

V13

Identificação do teste; P3 “De acordo com a bateria de testes do 
Fitnessgram, identifica os testes que realizaste na aula”

T1Fitnessgram2 ExtensãoTronco
0 Não assinalouV10

V11

V12

V13

Identificação do teste; P3 “De acordo com a bateria de testes do 
Fitnessgram, identifica os testes que realizaste na aula”

T1Fitnessgram2 ExtensãoTronco
1 Assinalou

V10

V11

V12

V13

Identificação do teste; P3 “De acordo com a bateria de testes do 
Fitnessgram, identifica os testes que realizaste na aula”

T1Fitnessgram3 Vaivém
0 Não assinalou

V10

V11

V12

V13

Identificação do teste; P3 “De acordo com a bateria de testes do 
Fitnessgram, identifica os testes que realizaste na aula”

T1Fitnessgram3 Vaivém
1 Assinalou

V10

V11

V12

V13

Identificação do teste; P3 “De acordo com a bateria de testes do 
Fitnessgram, identifica os testes que realizaste na aula”

T1Fitnessgram4 Senta e alcança
0 Não assinalou

V10

V11

V12

V13

Identificação do teste; P3 “De acordo com a bateria de testes do 
Fitnessgram, identifica os testes que realizaste na aula”

T1Fitnessgram4 Senta e alcança
1 Assinalou

CONSTRUÇÃO DA BASE DE DADOS - DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS



Variável Denominação Nome Rótulo

ValoresValores

Variável Denominação Nome Rótulo
Valor Rótulo

V14 Identificação do teste; P4 “Um dos testes do Fitnessgram é a 
extensão do tronco. Neste teste deves” T1FitnessgramExtensãoTronco Execução da extensão 

do tronco
0 Errado

V14 Identificação do teste; P4 “Um dos testes do Fitnessgram é a 
extensão do tronco. Neste teste deves” T1FitnessgramExtensãoTronco Execução da extensão 

do tronco 1 Certo

V15 Identificação do teste; P5 “Identifica que aparelhos de ginástica 
são apresentados na imagem” T1AparelhosGinástica Identificar os aparelhos 

0 Errado
V15 Identificação do teste; P5 “Identifica que aparelhos de ginástica 

são apresentados na imagem” T1AparelhosGinástica Identificar os aparelhos 
1 Certo

V16

V17

V18

Identificação do teste; P6 “Indica que elementos gímnicos são 
identificados nas imagens”

T1ElementosGimnicos1 Roda
0 Errado

V16

V17

V18

Identificação do teste; P6 “Indica que elementos gímnicos são 
identificados nas imagens”

T1ElementosGimnicos1 Roda
1 Certo

V16

V17

V18

Identificação do teste; P6 “Indica que elementos gímnicos são 
identificados nas imagens” T1ElementosGimnicos2 Apoio facial invertido 

com 3 apoios
0 Errado

V16

V17

V18

Identificação do teste; P6 “Indica que elementos gímnicos são 
identificados nas imagens” T1ElementosGimnicos2 Apoio facial invertido 

com 3 apoios 1 Certo

V16

V17

V18

Identificação do teste; P6 “Indica que elementos gímnicos são 
identificados nas imagens”

T1ElementosGimnicos3 Rolamento à 
retaguarda

0 Errado

V16

V17

V18

Identificação do teste; P6 “Indica que elementos gímnicos são 
identificados nas imagens”

T1ElementosGimnicos3 Rolamento à 
retaguarda 1 Certo

V19 Identificação do teste; P7 “Observa o vídeo e indica qual o jogo 
que se está a realizar” T1JPD Bola ao capitão

0 Errado
V19 Identificação do teste; P7 “Observa o vídeo e indica qual o jogo 

que se está a realizar” T1JPD Bola ao capitão
1 Certo

V20

V21

Identificação do teste; P8 “No jogo pré-desportivo bola ao 
capitão é considerado falta”

T1JPDBolaCapitão1 Dar passos sem bola 
na mão

0 Não assinalou

V20

V21

Identificação do teste; P8 “No jogo pré-desportivo bola ao 
capitão é considerado falta”

T1JPDBolaCapitão1 Dar passos sem bola 
na mão 1 AssinalouV20

V21

Identificação do teste; P8 “No jogo pré-desportivo bola ao 
capitão é considerado falta”

T1JPDBolaCapitão2 Agarrar adversário
0 Não assinalou

V20

V21

Identificação do teste; P8 “No jogo pré-desportivo bola ao 
capitão é considerado falta”

T1JPDBolaCapitão2 Agarrar adversário
1 Assinalou

CONSTRUÇÃO DA BASE DE DADOS - DEFINIÇAO DE VARIÁVEIS
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V22 Identificação do teste; P8 “No jogo pré-desportivo bola ao capitão 
é considerado falta” T1JPDBolaCapitão3 Tirar bola adversário

0 Não assinalou
V22 Identificação do teste; P8 “No jogo pré-desportivo bola ao capitão 

é considerado falta” T1JPDBolaCapitão3 Tirar bola adversário
1 Assinalou

V23 Identificação do teste; P9 “No jogo pré-desportivo futebol humano, 
o objetivo é” T1JPDFutebolHumano Objetivo futebol humano

0 Errado
V23 Identificação do teste; P9 “No jogo pré-desportivo futebol humano, 

o objetivo é” T1JPDFutebolHumano Objetivo futebol humano
1 Certo

V24 Identificação do teste; P10 “Na corrida de resistência, deves” T1AtletismoResistência Objetivo corrida 
resistência

0 Errado
V24 Identificação do teste; P10 “Na corrida de resistência, deves” T1AtletismoResistência Objetivo corrida 

resistência 1 Certo

V25
Identificação do teste; P11 “A frequência respiratória é o número 
de vezes que respiramos durante um minuto. Á entrada de ar nos 
pulmões chama-se”

T1AtletismoFrequênciaR1 Entrada ar nos pulmões
0 Errado

V25
Identificação do teste; P11 “A frequência respiratória é o número 
de vezes que respiramos durante um minuto. Á entrada de ar nos 
pulmões chama-se”

T1AtletismoFrequênciaR1 Entrada ar nos pulmões
1 Certo

V26 Identificação do teste; P12 “Á saída do ar dos pulmões chama-se” T1AtletismoFrequênciaR2 Saída ar pulmões
0 Errado

V26 Identificação do teste; P12 “Á saída do ar dos pulmões chama-se” T1AtletismoFrequênciaR2 Saída ar pulmões
1 Certo

V27

V28

V29

Identificação do teste; P13 “No lançamento da bola, deves ter em 
atenção os seguintes aspetos técnicos”

T1AtletismoLançamento1 Agarrar a bola
0 Não assinalou

V27

V28

V29

Identificação do teste; P13 “No lançamento da bola, deves ter em 
atenção os seguintes aspetos técnicos”

T1AtletismoLançamento1 Agarrar a bola
1 Assinalou

V27

V28

V29

Identificação do teste; P13 “No lançamento da bola, deves ter em 
atenção os seguintes aspetos técnicos” T1AtletismoLançamento2 Corrida de balanço

0 Não assinalouV27

V28

V29

Identificação do teste; P13 “No lançamento da bola, deves ter em 
atenção os seguintes aspetos técnicos” T1AtletismoLançamento2 Corrida de balanço

1 Assinalou

V27

V28

V29

Identificação do teste; P13 “No lançamento da bola, deves ter em 
atenção os seguintes aspetos técnicos”

T1AtletismoLançamento3 Lançar bola
0 Não assinalou

V27

V28

V29

Identificação do teste; P13 “No lançamento da bola, deves ter em 
atenção os seguintes aspetos técnicos”

T1AtletismoLançamento3 Lançar bola
1 Assinalou

V30 Identificação do teste; P14 “Na luta, a regra de ouro é: nunca 
magoar o companheiro” T1LutaRegraOuro Regra de ouro

0 Errado

V30 Identificação do teste; P14 “Na luta, a regra de ouro é: nunca 
magoar o companheiro” T1LutaRegraOuro Regra de ouro

1 Certo

CONSTRUÇÃO DA BASE DE DADOS - DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS
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ValoresValores

Denominação Nome Rótulo
Valor Rótulo

V31 Identificação do teste; P15 “O objetivo da luta é” T1LutaObjetivo Objetivo luta
0 Errado

V31 Identificação do teste; P15 “O objetivo da luta é” T1LutaObjetivo Objetivo luta
1 Certo

V32

V33

V34

Identificação do teste; P16 “Na luta no solo, as técnicas que 
podes utilizar são”

T1LutaTécnicas1 Dupla prisão pernas 
projeção

0 Não assinalou

V32

V33

V34

Identificação do teste; P16 “Na luta no solo, as técnicas que 
podes utilizar são”

T1LutaTécnicas1 Dupla prisão pernas 
projeção 1 Assinalou

V32

V33

V34

Identificação do teste; P16 “Na luta no solo, as técnicas que 
podes utilizar são” T1LutaTécnicas2 Dupla prisão braços 

rotação
0 Não assinalou

V32

V33

V34

Identificação do teste; P16 “Na luta no solo, as técnicas que 
podes utilizar são” T1LutaTécnicas2 Dupla prisão braços 

rotação 1 Assinalou

V32

V33

V34

Identificação do teste; P16 “Na luta no solo, as técnicas que 
podes utilizar são”

T1LutaTécnicas3 Dupla prisão pernas 
rotação

0 Não assinalou

V32

V33

V34

Identificação do teste; P16 “Na luta no solo, as técnicas que 
podes utilizar são”

T1LutaTécnicas3 Dupla prisão pernas 
rotação 1 Assinalou

V35
Identificação do teste; P17 “Quando é que um lutador se coloca 
em posição de guarda a quatro” T1Luta Posição guarda a 

quatro

0 Errado

V35
Identificação do teste; P17 “Quando é que um lutador se coloca 
em posição de guarda a quatro” T1Luta Posição guarda a 

quatro 1 Certo

CONSTRUÇÃO DA BASE DE DADOS - DEFINIÇAO DE VARIÁVEIS
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V36 Identificação do teste; P4 “O Fitnessgram é:” T2Fitnessgram1 Definição
0 Errado

V36 Identificação do teste; P4 “O Fitnessgram é:” T2Fitnessgram1 Definição
1 Certo

V37
Identificação do teste; P5 “Identifica os testes que realizaste no 2º 
período:” T2Fitnessgram2 Testes

0 Errado
V37

Identificação do teste; P5 “Identifica os testes que realizaste no 2º 
período:” T2Fitnessgram2 Testes

1 Certo

V38
Identificação do teste; P6 “Um dos testes do Fitnessgram é o 
senta e alcança. Este teste avalia a:” T2Fitnessgram3 Avaliação

0 Errado
V38

Identificação do teste; P6 “Um dos testes do Fitnessgram é o 
senta e alcança. Este teste avalia a:” T2Fitnessgram3 Avaliação

1 Certo

V39
Identificação do teste; P7 “Que teste do Fitnessgram está 
identificado na imagem ?” T2Fitnessgram4 Abdominais

0 Errado
V39

Identificação do teste; P7 “Que teste do Fitnessgram está 
identificado na imagem ?” T2Fitnessgram4 Abdominais

1 Certo

V40
Identificação do teste; P8 “Identifica que aparelhos de ginástica 
são apresentados na imagem:” T2GA1 Aparelhos

0 Errado
V40

Identificação do teste; P8 “Identifica que aparelhos de ginástica 
são apresentados na imagem:” T2GA1 Aparelhos

1 Certo

V41
Identificação do teste; P9 “Que salto está representado na 
imagem ?” T2GA2 Plinto

0 Errado

V41
Identificação do teste; P9 “Que salto está representado na 
imagem ?” T2GA2 Plinto

1 Certo

V42
Identificação do teste; P10 “Os saltos no mini-trampolim dividem-
se em quantas fases ?” T2GA3 Minitrampolim

0 Errado

V42
Identificação do teste; P10 “Os saltos no mini-trampolim dividem-
se em quantas fases ?” T2GA3 Minitrampolim

1 Certo

V43
Identificação do teste; P11 “Os jogos pré-desportivos, têm como 
objetivo:” T2JPD1 Objetivo

0 Errado

V43
Identificação do teste; P11 “Os jogos pré-desportivos, têm como 
objetivo:” T2JPD1 Objetivo

1 Certo

CONSTRUÇÃO DA BASE DE DADOS - DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS
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V44
Identificação do teste; P12 “ O que distingue o jogo da Bola ao 
Capitão do jogo do Futebol Humano ?” T2JPD2 Distinção

0 Errado
V44

Identificação do teste; P12 “ O que distingue o jogo da Bola ao 
Capitão do jogo do Futebol Humano ?” T2JPD2 Distinção

1 Certo

V45

Identificação do teste; P13 “Os jogadores que se encontram no 
seu meio-campo, tentam esquivar-se do remate do jogador 
adversário ou agarrar a bola sem a deixar cair no chão. Se a 
conseguirem agarrar, podem de imediato tentar "matar" os 
jogadores da outra equipa." Esta é uma regra do:”

T2JPD3 Regra

0 Errado

V45

Identificação do teste; P13 “Os jogadores que se encontram no 
seu meio-campo, tentam esquivar-se do remate do jogador 
adversário ou agarrar a bola sem a deixar cair no chão. Se a 
conseguirem agarrar, podem de imediato tentar "matar" os 
jogadores da outra equipa." Esta é uma regra do:”

T2JPD3 Regra
1 Certo

V46
Identificação do teste; P14 “O objetivo da corrida de velocidade 
é:” T2ATL1 VelocidadeObj

0 Errado
V46

Identificação do teste; P14 “O objetivo da corrida de velocidade 
é:” T2ATL1 VelocidadeObj

1 Certo

V47
Identificação do teste; P15 “A corrida de velocidade é constituída 
por:” T2ATL2 VelocidadeFases

0 Errado
V47

Identificação do teste; P15 “A corrida de velocidade é constituída 
por:” T2ATL2 VelocidadeFases

1 Certo

V48
Identificação do teste; P16 “A PARTIDA na corrida de velocidade 
obedece a:” T2ATL3 VelocidadePartida

0 Errado
V48

Identificação do teste; P16 “A PARTIDA na corrida de velocidade 
obedece a:” T2ATL3 VelocidadePartida

1 Certo

V49 Identificação do teste; P17 “O salto em comprimento é:” T2ATL4 SComprimento
0 Errado

V49 Identificação do teste; P17 “O salto em comprimento é:” T2ATL4 SComprimento
1 Certo

V50
Identificação do teste; P18 “O salto em comprimento é constituído 
por:” T2ATL5 SCompFases

0 Errado

V50
Identificação do teste; P18 “O salto em comprimento é constituído 
por:” T2ATL5 SCompFases

1 Certo

V51
Identificação do teste; P19 “O futsal é um jogo desportivo coletivo. 
O objetivo do jogo é:” T2Futsal1 Objetivo

0 Errado

V51
Identificação do teste; P19 “O futsal é um jogo desportivo coletivo. 
O objetivo do jogo é:” T2Futsal1 Objetivo

1 Certo
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V52
Identificação do teste; P20 “Que gestos técnicos aprendeste no 
futsal ?” T2Futsal2 GestosTécnicos

0 Errado
V52

Identificação do teste; P20 “Que gestos técnicos aprendeste no 
futsal ?” T2Futsal2 GestosTécnicos

1 Certo

V53 Identificação do teste; P21 “Que gesto técnico está identificado na 
imagem ?" T2Futsal3 Passe

0 Errado
V53 Identificação do teste; P21 “Que gesto técnico está identificado na 

imagem ?" T2Futsal3 Passe
1 Certo

V54
Identificação do teste; P22 “O voleibol é um jogo desportivo 
coletivo praticado por duas equipas, cujo objetivo é:” T2Voleibol1 Objetivo

0 Errado
V54

Identificação do teste; P22 “O voleibol é um jogo desportivo 
coletivo praticado por duas equipas, cujo objetivo é:” T2Voleibol1 Objetivo

1 Certo

V55

Identificação do teste; P23 “Atitude preparatória que um jogador 
adota de modo a poder responder com mais eficácia às várias 
situações de jogo e a permitir uma intervenção mais correta e 
tecnicamente mais adequada, permitindo um menor tempo de 
reação, uma maior facilidade de deslocamento e um bom 
equilíbrio na ação a efetuar." A que gesto técnico corresponde 
esta definição ?”

T2Voleibol2 PBF

0 Errado

V55

Identificação do teste; P23 “Atitude preparatória que um jogador 
adota de modo a poder responder com mais eficácia às várias 
situações de jogo e a permitir uma intervenção mais correta e 
tecnicamente mais adequada, permitindo um menor tempo de 
reação, uma maior facilidade de deslocamento e um bom 
equilíbrio na ação a efetuar." A que gesto técnico corresponde 
esta definição ?”

T2Voleibol2 PBF
1 Certo

V56
Identificação do teste; P24 “Que gesto técnico é apresentado no 
vídeo ?” T2Voleibol3 GestoTécnico

0 Errado
V56

Identificação do teste; P24 “Que gesto técnico é apresentado no 
vídeo ?” T2Voleibol3 GestoTécnico

1 Certo

CONSTRUÇÃO DA BASE DE DADOS - DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS
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V57
Identificação do teste; P4 “Um dos testes que avalia a 
composição corporal é o IMC. O que se define este teste?” T3Fitnessgram1 IMC

0 Errado
V57

Identificação do teste; P4 “Um dos testes que avalia a 
composição corporal é o IMC. O que se define este teste?” T3Fitnessgram1 IMC

1 Certo

V58

Identificação do teste; P5 “De acordo com a Tabela de valores do 
Fitnessgram, uma rapariga com 12 anos no teste do vai-vém 
encontra-se na zona saudável de aptidão física se realizar um 
número de percursos no intervalo de:”

T3Fitnessgram2 Valores

0 Errado

V58

Identificação do teste; P5 “De acordo com a Tabela de valores do 
Fitnessgram, uma rapariga com 12 anos no teste do vai-vém 
encontra-se na zona saudável de aptidão física se realizar um 
número de percursos no intervalo de:”

T3Fitnessgram2 Valores
1 Certo

V59
Identificação do teste; P6 “Elevar a parte superior do corpo 30 cm 
acima do chão e manter essa posição até se efetuar a medição.” 
Esta definição identifica o teste de:” T3Fitnessgram3 Medição

0 Errado
V59

Identificação do teste; P6 “Elevar a parte superior do corpo 30 cm 
acima do chão e manter essa posição até se efetuar a medição.” 
Esta definição identifica o teste de:” T3Fitnessgram3 Medição

1 Certo

V60 Identificação do teste; P7 “O objetivo do salto em altura é:” T3Atl1 Objetivo
0 Errado

V60 Identificação do teste; P7 “O objetivo do salto em altura é:” T3Atl1 Objetivo
1 Certo

V61
Identificação do teste; P8 “No salto em altura aprendeste a 
técnica de tesoura. Esta técnica carateriza-se por:” T3Atl2 Técnica

0 Errado
V61

Identificação do teste; P8 “No salto em altura aprendeste a 
técnica de tesoura. Esta técnica carateriza-se por:” T3Atl2 Técnica

1 Certo

V62
Identificação do teste; P9 “Quantas fases caraterizam o salto com 
a técnica de tesoura?” T3Atl3 Fases

0 Errado
V62

Identificação do teste; P9 “Quantas fases caraterizam o salto com 
a técnica de tesoura?” T3Atl3 Fases

1 Certo

V63
Identificação do teste; P10 “No salto com a técnica de tesoura, a 
corrida deve ser realizada em linha reta (diagonal ao elástico/
fasquia) e depois em curva.” T3Atl4 Corrida

0 Errado
V63

Identificação do teste; P10 “No salto com a técnica de tesoura, a 
corrida deve ser realizada em linha reta (diagonal ao elástico/
fasquia) e depois em curva.” T3Atl4 Corrida

1 Certo
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V64
Identificação do teste; P11 “Um jogo de futsal é disputado entre 
duas equipas com 5 jogadores cada.” T3Futsal1 Jogo

0 Errado
V64

Identificação do teste; P11 “Um jogo de futsal é disputado entre 
duas equipas com 5 jogadores cada.” T3Futsal1 Jogo

1 Certo

V65
Identificação do teste; P12 “O lançamento de linha lateral é 
realizado com as mãos.” T3Futsal2 Lançamento 0 ErradoV65
Identificação do teste; P12 “O lançamento de linha lateral é 
realizado com as mãos.” T3Futsal2 Lançamento

1 Certo

V66
Identificação do teste; P13 “Após a marcação de um golo, o jogo 
reinicia no meio-campo.” T3Futsal3 Golo 0 ErradoV66
Identificação do teste; P13 “Após a marcação de um golo, o jogo 
reinicia no meio-campo.” T3Futsal3 Golo

1 Certo

V67
Identificação do teste; P14 “Um jogador de campo pode jogar a 
bola com todas as partes do corpo.” T3Futsal4 Jogador

0 Errado
V67

Identificação do teste; P14 “Um jogador de campo pode jogar a 
bola com todas as partes do corpo.” T3Futsal4 Jogador

1 Certo

V68
Identificação do teste; P15 “A dança compreende um conjunto de 
movimentos livres ou coreografados que se realizam ao som da 
música.” T3Dança1 Objetivo

0 Errado
V68

Identificação do teste; P15 “A dança compreende um conjunto de 
movimentos livres ou coreografados que se realizam ao som da 
música.” T3Dança1 Objetivo

1 Certo

V69
Identificação do teste; P16 “Que dança tradicional portuguesa 
aprendeste nas aulas?” T3Dança2 DTPortuguesa

0 Errado
V69

Identificação do teste; P16 “Que dança tradicional portuguesa 
aprendeste nas aulas?” T3Dança2 DTPortuguesa

1 Certo

V70
Identificação do teste; P17 “Observa as imagens e escolhe a 
opção correta para a formação utilizada na realização da dança: 
Dança em roda” T3Dança3 Roda

0 Errado
V70

Identificação do teste; P17 “Observa as imagens e escolhe a 
opção correta para a formação utilizada na realização da dança: 
Dança em roda” T3Dança3 Roda

1 Certo

CONSTRUÇÃO DA BASE DE DADOS - DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS



Variável Denominação Nome Rótulo

ValoresValores

Variável Denominação Nome Rótulo
Valor Rótulo

V71
Identificação do teste; P17-1 “Observa as imagens e escolhe a 
opção correta para a formação utilizada na realização da dança: 
Line dance (dança em linha)” T3Dança4 LineDance

0 Errado
V71

Identificação do teste; P17-1 “Observa as imagens e escolhe a 
opção correta para a formação utilizada na realização da dança: 
Line dance (dança em linha)” T3Dança4 LineDance

1 Certo

V72
Identificação do teste; P18 “Cada equipa pode realizar no máximo 
3 toques antes de reenviar a bola para o campo adversário.” T3Voleibol1 Reenvio 0 ErradoV72
Identificação do teste; P18 “Cada equipa pode realizar no máximo 
3 toques antes de reenviar a bola para o campo adversário.” T3Voleibol1 Reenvio

1 Certo

V73
Identificação do teste; P19 “Cada jogador pode tocar duas vezes 
consecutivas na bola.” T3Voleibol2 Toques 0 ErradoV73
Identificação do teste; P19 “Cada jogador pode tocar duas vezes 
consecutivas na bola.” T3Voleibol2 Toques

1 Certo

V74
Identificação do teste; P20 “A equipa que ganha o ponto, continua 
a realizar o serviço.” T3Voleibol3 Ponto

0 Errado
V74

Identificação do teste; P20 “A equipa que ganha o ponto, continua 
a realizar o serviço.” T3Voleibol3 Ponto

1 Certo

V75
Identificação do teste; P21 “No serviço a bola é enviada 
diretamente para o campo adversário.” T3Voleibol4 Serviço

0 Errado
V75

Identificação do teste; P21 “No serviço a bola é enviada 
diretamente para o campo adversário.” T3Voleibol4 Serviço

1 Certo

V76
Identificação do teste; P22 “No jogo dos passes, ganha-se 1 
ponto quando uma equipa realiza o número de passes definido de 
uma forma consecutiva.” T3JPD1 JPasses

0 Errado
V76

Identificação do teste; P22 “No jogo dos passes, ganha-se 1 
ponto quando uma equipa realiza o número de passes definido de 
uma forma consecutiva.” T3JPD1 JPasses

1 Certo

V77
Identificação do teste; P23 “No jogo do mata, quando um jogador 
é “morto” fica fora do jogo.” T3JPD2 JMata 0 ErradoV77
Identificação do teste; P23 “No jogo do mata, quando um jogador 
é “morto” fica fora do jogo.” T3JPD2 JMata

1 Certo

V78
Identificação do teste; P24 “No futebol humano, quando se marca 
golo, o jogo reinicia no meio campo.” T3JPD3 JFHumano

0 Errado
V78

Identificação do teste; P24 “No futebol humano, quando se marca 
golo, o jogo reinicia no meio campo.” T3JPD3 JFHumano 1 Certo

V79
Identificação do teste; P25 “No jogo da bola ao capitão, é 
permitido ao jogador realizar 4 passos com a bola na mão.” T3JPD4 JBCapitão

0 Errado
V79

Identificação do teste; P25 “No jogo da bola ao capitão, é 
permitido ao jogador realizar 4 passos com a bola na mão.” T3JPD4 JBCapitão 1 Certo

CONSTRUÇÃO DA BASE DE DADOS - DEFINIÇAO DE VARIÁVEIS



Ficha de Trabalho

Pretende-se com esta ficha avaliar os teus conhecimentos nas várias matérias lecionadas ao longo 
do 1º período.
Lê as perguntas com atenção. Ao redigires texto, deves ter em atenção os termos específicos das 
modalidades e evitar os erros ortográficos. Ao terminar a ficha deves carregar no "botão" ENVIAR, 
caso não tenhas respondido a uma ou mais perguntas a tua ficha não será enviada para avaliação. 

Boa sorte.

*Obrigatório

Ano e Turma *

Número *
Número identificativo na turma

Nome *
Primeiro e último nome

Pretende-se com as aulas de Educação Física que consigas: *
Escolhe as opções corretas

 Conhecer e aplicar em todas as atividades o espírito desportivo
 Aprender a realizar exercícios e jogos, sozinho ou em grupo/equipa
 Conversar com os teus colegas
 Conhecer e aprender a jogar alguns jogos e modalidades desportivas

Ter espírito desportivo é: *
Escolhe as opções corretas

 Enganar o árbitro ou o adversário (fazer batota)
 Respeitar os colegas de jogo
 Aceitar o resultado do jogo
 Nunca ser violento (quer por agressão física quer por palavras e/ou gestos)

De acordo com a bateria de testes do Fitnessgram, identifica os testes que realizaste na aula:
*
Escolhe as opções corretas

 IMC
 Extensão do tronco
 Vai-vém
 Senta e alcança

Um dos testes do Fitnessgram é a extensão do tronco. Neste teste deves: *
Escolhe a opção correta.

 Apoiar as mão no chão e elevar o tronco
 Pedires a um colega que te auxilie enquanto elevas o tronco

Editar este formulário

https://docs.google.com/forms/d/1Q5JPB4YlODsQhSjFOq74oRdiaa6ekKbw8GdpADD6ChM/edit


 Elevar a parte superior do corpo a partir do chão no máxímo de 30 cm, mantendo essa posição
até ser realizada a medição

Identifica que aparelhos de ginástica são apresentados na imagem: *
 Boque; Mintrampolim; Barra fixa
 Plinto; Trave; Reuther
 Boque; Barra fixa; Plinto

Indica que elementos gímnicos são identificados nas
imagens.

*

*



*

Observa o vídeo e indica qual é o jogo que se está a realizar.

*

No jogo pré-desportivo "Bola ao Capitão" é considerado falta: *
Escolhe as opções corretas

 Dar passos sem a bola na mão
 Agarrar, empurrar e puxar o adversário
 Tirar a bola ao adversário

No jogo pré-desportivo "Futebol Humano", o objetivo é: *
 Atingir um determinado local e marcar ponto, mesmo que tivesse sido apanhado pelo adversário
 Atingir um determinado local para marcar ponto sem ser apanhado pelo adversário
 Atingir um determinado local, marcar ponto e impedir os adversários de realizar o mesmo

Na corrida de resistência, deves: *
 Correr de forma rápida e depois caminhar
 Correr devagar, quase a passo
 Correr de uma forma contínua em velocidade constante

A frequência respiratória é o número de vezes que respiramos durante um minuto. Á entrada
de ar nos pulmões chama-se: *



Com tecnologia

À saída do ar dos pulmões chama-se: *

No lançamento da bola, deves ter em atenção os seguintes aspetos técnicos: *
Escolhe as opções corretas

 Agarrar a bola com a mão
 Fazer uma corrida de balanço (3 a 5 passos)
 Lançar a bola energicamente para a frente e para cima ainda com o braço estendido

Na luta, a "regra de ouro" é: nunca magoar o companheiro. *
 Sim
 Não

O objetivo da luta é: *
Escolhe a opção correta.

 O assentamento das espáduas do companheiro no solo, de forma a que ele fique com as costas a
tocar no chão durante 1 segundo

 Imobilizar o companheiro durante 2 segundos
 Colocar o companheiro em posição lateral durante 1 segundo

Na luta no solo, as técnicas que podes utilizar são: *
Escolhe as opções corretas

 Dupla prisão de pernas com projeção anterior
 Dupla prisão de braços com rotação lateral
 Dupla prisão de pernas com rotação lateral

Quando é que um lutador se coloca em posição de "guarda a quatro"? *
 Se a luta se iniciar em pé
 Se a luta se iniciar no solo

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 

Denunciar abuso - Termos de Utilização - Termos adicionais
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Ficha de Trabalho
Pretende-se com esta ficha avaliar os teus conhecimentos nas várias matérias lecionadas ao longo do 2º 
período.
Lê as perguntas com atenção. Ao terminares a ficha deves carregar no "botão" ENVIAR, caso não 
tenhas respondido a uma ou mais perguntas a tua ficha não será enviada para avaliação. 

Boa sorte.

*Obrigatório

1. Ano e Turma *

2. Número *
Número identificativo na turma

3. Nome *
Primeiro e último nome

Fitnessgram

4. O Fitnessgram é: *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Um programa desenvolvido para avaliar a aptidão física de crianças e adolescentes. 

 Um conjunto de jogos para testar as capacidades de crianças e adolescentes.

 Um conjunto de perguntas para testar as capacidades de crianças e adolescentes.

5. Identifica os testes que realizaste no 2º período: *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Vai-Vém; IMC; Extensão de braços.

 Vai-Vém; Abdominais; Senta e Alcança.

 Vai-Vém; Flexibilidade de ombros; Extensão de Tronco.



6. Um dos testes do Fitnessgram é o senta e alcança. Este teste avalia a: *
Escolhe a opção correta.
Marcar apenas uma oval.

 Força

 Flexibilidade

 Aptidão aeróbia

7. Que teste do Fitnessgram está identificado na imagem ? *
Escolhe a opção correta.
Marcar apenas uma oval.

 Vai-Vém

 Flexibilidade de ombros

 Abdominais

Ginástica de aparelhos

8. Identifica que aparelhos de ginástica são apresentados na imagem: *
Marcar apenas uma oval.

 Boque; Mintrampolim; Barra fixa

 Plinto; Trave; Reuther

 Boque; Barra fixa; Plinto

9. Que salto está representado na imagem ? *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Salto de coelho e salto de eixo

 Salto de coelho e salto em extensão

 Salto de coelho e rolamento à frente



10. Os saltos no mini-trampolim dividem-se em quantas fases ? *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Duas:  Corrida de balanço (em velocidade crescente, curta e rápida) e Receção (no colchão).

 Três: Chamada ou impulsão (energética com os dois pés paralelos no centro do MT); Salto e
Receção (no colchão). 

 Quatro: Corrida de balanço (em velocidade crescente, curta e rápida); Chamada ou impulsão
(energética com os dois pés paralelos no centro do MT); Salto e Receção ( no colchão).  

Jogos pré-desportivos

11. Os jogos pré-desportivos, têm como objetivo: *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Ensinar os movimentos básicos das modalidades coletivas, conhecendo o objetivo do jogo, as
principais regras e o modo de execução das principais ações técnico-táticas. 

 Criar momentos de brincadeira.

 Promover o conhecimento dos colegas.

12. O que distingue o jogo da Bola ao Capitão do jogo do Futebol Humano ? *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 A existência da bola

 O número de equipas

 Os limites do campo 



13. " Os jogadores que se encontram no seu meio-campo, tentam esquivar-se do remate do
jogador adversário ou agarrar a bola sem a deixar cair no chão. Se a conseguirem agarrar,
podem de imediato tentar "matar" os jogadores da outra equipa." Esta é uma regra do: *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Jogo do Futebol Humano

 Jogo dos 10 Passes

 Jogo do Mata Piolho

Atletismo

14. O objetivo da corrida de velocidade é : *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Reagir rapidamente ao sinal de partida e percorrer no menor tempo possível a distância até à
meta.

 Reagir rapidamente ao sinal de partida e percorrer no maior tempo possível a distância até à
meta.

 Percorrer no menor tempo possível a distância até à meta.

15. A corrida de velocidade é constituída por: *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Duas fases: partida e chegada

 Três fases: partida, desenvolvimento e chegada

 Nenhuma das respostas anteriores

16. A PARTIDA na corrida de velocidade obedece a: *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Três vozes de comando: "aos seus lugares", "pronto", "parte"

 Duas vozes de comando: "aos seus lugares", "pronto" e um sinal sonoro

 Nenhuma das respostas anteriores

17. O salto em comprimento é: *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Um salto horizontal cujo o objetivo é atingir a maior distância possível entre a chamada e a
queda.

 Um salto vertical cujo o objetivo é atingir a maior distância possível entre a chamada e a
queda.

 Um salto horizontal cujo o objetivo é atingir a menor distância possível entre a chamada e a
queda.



18. O salto em comprimento é constituído por: *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Duas fases: corrida de balanço e queda

 Três fases: corrida de balanço; chamada e voo 

 Quatro fases: corrida de balanço, chamada, voo e queda

Futsal

19. O futsal é um jogo desportivo coletivo. O objetivo do jogo é: *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Introduzir a bola na baliza da equipa adversária (usando qualquer parte do corpo excepto as
mãos e os braços) e impedir que o mesmo aconteça na sua própria baliza, respeitando as regras do
jogo.

 Introduzir a bola na própria baliza (usando qualquer parte do corpo excepto as mãos e os
braços), respeitando as regras do jogo.

 Introduzir a bola na baliza da equipa adversária (usando qualquer parte do corpo excepto as
mãos e os braços) e impedir que o mesmo aconteça na sua própria baliza, não respeitando as regras
do jogo.

20. Que gestos técnicos aprendeste no futsal ? *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Passe, receção, remate e condução de bola.

 Receção, remate e condução de bola.

 Passe, remate e condução de bola.

21. Que gesto técnico está identificado na imagem ? *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Remate

 Condução de bola

 Passe

Voleibol



Com tecnologia

22. O voleibol é um jogo desportivo coletivo praticado por duas equipas, cujo objetivo é: *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Enviar a bola por baixo da rede, fazendo-a cair no campo adversário e evitando que ela caia
no nosso próprio campo.

 Enviar a bola por cima da rede, fazendo-a cair no campo adversário e evitando que ela caia
no nosso próprio campo.

 Deixar cair a bola no nosso próprio campo para ganhar ponto.

23. " Atitude preparatória que um jogador adota de modo a poder responder com mais eficácia às
várias situações de jogo e a permitir uma intervenção mais correta e tecnicamente mais
adequada, permitindo um menor tempo de reação, uma maior facilidade de deslocamento e
um bom equilíbrio na ação a efetuar." A que gesto técnico corresponde esta definição ? *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Passe

 Posição de base fundamental

 Manchete

24. Que gesto técnico é apresentado no vídeo ? *
Escolhe a opção correta
Marcar apenas uma oval.

 Manchete

 Passe

 Serviço por baixo

 http://youtube.com/watch?v=jelKmPwidf8

http://drive.google.com/
http://youtube.com/watch?v=jelKmPwidf8


FICHA DE TRABALHO
Pretende-se com esta ficha avaliar os teus conhecimentos nas várias matérias lecionadas ao longo 
do 3º período.
Lê as perguntas com atenção. Ao terminares a ficha deves carregar no "botão" ENVIAR, caso não 
tenhas respondido a uma ou mais perguntas a tua ficha não será enviada para avaliação. 

Boa sorte.

*Obrigatório

Ano/Turma *

Número *
Número identificativo na turma

Nome *
Primeiro e último nome

FITNESSGRAM

Um dos testes que avalia a composição corporal é o IMC. O que se define este teste? *
Escolhe a opção correta

 O Índice de Massa Corporal permite avaliar se o peso está adequado à estatura do aluno. É
calculado a partir do peso e da altura;

 O Índice de Massa Corporal permite identificar a percentagem de massa gorda;

 O Índice de Massa Corporal permite medir a capacidade de realização de tarefas.

De acordo com a Tabela de valores do Fitnessgram, uma rapariga com 12 anos no teste do
vai-vém encontra-se na zona saudável de aptidão física se realizar um número de percursos
no intervalo de: *
Escolhe a opção correta

 15 - 41;

 23 - 41;

 32 - 51.

Editar este formulário

https://docs.google.com/forms/d/10pb9-M86A3lAqODyJeZ4H_RIGW_WGTgJkf5bDpyppqc/edit


“ Elevar a parte superior do corpo 30 cm acima do chão e manter essa posição até se efetuar
a medição.” Esta definição identifica o teste de: *
Escolhe a opção correta

 Extensão do tronco;

 Senta e alcança;

 Abdominais.

ATLETISMO

O objetivo do salto em altura é: *
Escolhe a opção correta

 Passar o/a elástico/fasquia, colocado/a o mais alto possível, sem lhe tocar/derrubar;

 Passar o/a elástico/fasquia sem lhe tocar/derrubar;

 Passar o/a elástico/fasquia, colocado/a o mais alto possível, podendo tocar/derrubar.

No salto em altura aprendeste a técnica de tesoura. Esta técnica carateriza-se por: *
Escolhe a opção correta

 transposição do/a elástico/fasquia com pernas em extensão e receção em equilíbrio no colchão;

 transposição do/a elástico/fasquia de costas;

 transposição do/a elástico/fasquia com rolamento ventral.

Quantas fases caraterizam o salto com a técnica de tesoura? *
Escolhe a opção correta

 Duas - Corrida preparatória e queda;

 Três - Corrida preparatória, chamada(impulsão) e queda;

 Quatro - Corrida preparatória, chamada(impulsão), transposição e queda.

No salto com a técnica de tesoura, a corrida deve ser realizada em linha reta (diagonal ao
elástico/fasquia) e depois em curva. *
Escolhe a opção correta



 Verdadeiro

 Falso

FUTSAL
DE ACORDO COM AS REGRAS DO FUTSAL:

Um jogo de futsal é disputado entre duas equipas com 5 jogadores cada. *
Escolhe a opção correta

 Verdadeiro

 Falso

O lançamento de linha lateral é realizado com as mãos. *
Escolhe a opção correta

 Verdadeiro

 Falso

Após a marcação de um golo, o jogo reinicia no meio-campo. *
Escolhe a opção correta

 Verdadeiro

 Falso

Um jogador de campo pode jogar a bola com todas as partes do corpo. *
Escolhe a opção correta

 Verdadeiro

 Falso

DANÇA

A dança compreende um conjunto de movimentos livres ou coreografados que se realizam ao
som da música. *
Escolhe a opção correta

 Verdadeiro

 Falso

Que dança tradicional portuguesa aprendeste nas aulas? *
Escolhe a opção correta

 Regadinho;

 Malhão;

 Tia Anica.

Observa as imagens e escolhe a opção correta para a
formação utilizada na realização da dança :



Dança em roda *
 Verdadeiro

 Falso

Line dance (dança em linha) *
 Verdadeiro

 Falso

VOLEIBOL
DE ACORDO COM AS REGRAS DO VOLEIBOL:

Cada equipa pode realizar no máximo 3 toques antes de reenviar a bola para o campo
adversário. *
Escolhe a opção correta

 Verdadeiro

 Falso

Cada jogador pode tocar duas vezes consecutivas na bola. *
Escolhe a opção correta

 Verdadeiro

 Falso

A equipa que ganha o ponto, continua a realizar o serviço. *
Escolhe a opção correta

 Verdadeiro

Neli Ornelas




Com tecnologia

 Falso

No serviço a bola é enviada diretamente para o campo adversário. *
Escolhe a opção correta

 Verdadeiro

 Falso

JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS

No jogo dos passes, ganha-se 1 ponto quando uma equipa realiza o número de passes
definido de uma forma consecutiva. *
Escolhe a opção correta

 Verdadeiro

 Falso

No jogo do mata, quando um jogador é “morto” fica fora do jogo. *
Escolhe a opção correta

 Verdadeiro

 Falso

No futebol humano, quando se marca golo, o jogo reinicia no meio campo. *
Escolhe a opção correta

 Verdadeiro

 Falso

No jogo da bola ao capitão, é permitido ao jogador realizar 4 passos com a bola na mão. *
Escolhe a opção correta

 Verdadeiro

 Falso

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google. 
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Categorias Subcategorias Indicadores

Comportamento dos 
alunos

Instabilidade
(S4.1)  “ O x está sempre a falar.”
(S4.2)  “Professora o x não pára de me chatear.”
(S6)     “Professora o x não pára de falar.”

Utilização das TIC

(F2)    “eu voltarei a usar o google docs outra vez.”
(F3)    “eu voltaria a usar o google docs. “
(F4)    “Eu acho que é bom para desenvolver-mos o nosso contacto com os computadores.”
(F5)    “Os trabalhos que fazia-mos no google drive de quem se esforçava eram bons. O pior eram os 
prazos... mas nunca tive problemas com isso”
(F6)    “os trabalhos que nos fizemos é um dos lados bons da internet”
(F7)    “o que acho positivo é o facto de andarmos de um lado para o outro na internet a pesquisar cenas”
(F8)    “Eu acho que o lado bom é podermos aprender mais sobre como mexer nos computadores e falarmos 
com os nossos colegas “

Trabalho de pares

Partilha de ideias (F)     “mas quem fez comigo, "abriu-me os horizontes" e mostraram-me que até tinham boas ideias”

Trabalho de pares Trabalho 
colaborativo

(F2)    “ gostei muito de trabalhar com os meus colegas”
(F3)    “Os meus colegas ajudaram me com que eu tivesse boa nota.”
(F4)    “Ajudaram me a saber o fazer nas aulas com base nestes trabalhos”
(F5)    “Com estes trabalhos aprendi muitas coisas como: perceber melhor as regras com os trabalhos dos 
outros e os meus que fomos fazendo ao longo do período...”
(F6)    “os nossos colegas ajudaram-nos com alguns trabalhos como: nós ia-mos vendo e lendo os trabalhos 
deles e completava-mos os nossos textos e entendia-mos melhor as regras, o objetivo dos jogos...”
(F7)    “Eu estive a trabalhar com a (13) e nós ajudamo-nos uma à outra, e conseguimos ter boas notas.”
(F8)    “eu e (12) trabalhamos individualmente, mas com a ajuda dos textos dos nossos colegas.”

Categorias e indicadores de análise dos registos de observação

Neli Ornelas

Neli Ornelas



Categorias Subcategorias Indicadores

Manuseamento do 
google docs

Edição do 
documento

(S3.1)  “Ó x, estás a escrever no meu quadrado.”
(S3.2)  “Quem apagou o meu texto?”
(S3.7)  “Professora, o x apagou a minha imagem.”
(F1)     “Tive alguma dificuldade no início, pois o Google Docs e o Microsoft Office têm umas boas 
diferenças, mas depois adaptei-me”
(F2)    “Sim, voltaria a usar pois ainda não o explorei bem (apenas usei o documento que é o semelhante ao 
Word)”

Manuseamento do 
google docs

Enriquecimento 
do trabalho

(S5)   “Alguns grupos manifestaram interesse em melhorar trabalhos anteriores colocando vídeos, imagens e 
corrigindo alguma informação”

Conhecimentos

(S2.1)   “Pode chegar aqui? O que quer dizer x”
(S2.2)   “Parte desta falta de atenção deveu-se ao facto de os alunos não acompanharem a leitura do 
enunciado da ficha”
(S3)     “As suas pesquisas gradualmente, foram sendo mais orientadas para os temas”
(S4)     “Não entendo esta pergunta.”
(S6)    “maior acompanhamento dos alunos com dificuldades na interpretação.”
(F1)    “aprendi muito com estes trabalhos.”
(F2)    “com os trabalhos online percebi melhor algumas matérias”
(F3)    “Eu aprendi que estes trabalhos ajudam para a prática nas aulas de educação física.”
(F4)    “Compreendi que estes trabalhos fazem com que nós consigamos fazer o mesmo nas aulas”

Opinião dos alunos

(F1)     “Com os trabalhos online, aprendi,não só a trabalhar melhor com os computadores e com a internet, 
como aprendi de uma forma menos "secante" a matéria de Educação física (a teórica) “
(F2)    “também gostei de trabalhar online como estou a fazer agora”
(F3)    “ adorei trabalhar online,foi giro”
(F4)    “Ah, sim gostei dos tpc online :-)”  
(F5)    “ Nós achamos melhor trabalhar no computador “
(F6)    “Aprendi que é uma nova forma de trabalhar entendes ????????”

Categorias e indicadores de análise dos registos de observação



Categorias Subcategorias Indicadores

Ação da professora

Critérios atuação

(S2.1)   “Estejam calados e façam a ficha.”
(S3.1)   “Levando a algumas situações de algum barulho na sala, tendo de ser advertidos de imediato”
(S3.2)   “Estão a falar muito alto.”
(S4.1)   “Ambos os grupos estavam com comportamentos instaveis, o que levou a que estivesse com alguma 
insistência a pedir que durante a realização da ficha houvesse silêncio.”
(S4.2)   “pedir silêncio”
(S4.3)   “ solicitar a atenção para o trabalho que estavam a fazer”
(S4.4)   “ para reabrir a página que por acidente o aluno(a) tinha fechado”

Ação da professora
Feedback

(S3.2)   “Antes de sair do tema, vejam se falta alguma informação.” 
(S3.3)   “Evitem colocar informação repetida.” 
(S3.5)    “Lembrem-se das aulas práticas”
(S5.1)     “Lembrem-se das aulas práticas”
(S5.3)    “Preencham as vossas tabelas.”
(S5.6)    “Selecionem vídeos de acordo com o tema.”

Ação da professora

Observações

(S2.1)    “ Verificou-se que quando a ficha era realizada via email (grupo experimental), a ligação parecia 
mais lenta e demorada.”
(S2.2)    “Apesar de a ligação à internet ter os seus “altos e baixos”, foi possível durante estes dias realizar a 
ficha sem complicações.”
(S2.3)    “pouco habituados a este tipo de trabalho, muitas vezes os alunos terminavam a ficha e esqueciam-
se de a submeter”

Observações:

S3, S5 - Sessões presenciais

S2, S4, S6 - Sessões pós-teste

F - Forúm

Categorias e indicadores de análise dos registos de observação



Fóruns 

Sessão 1 - 2º período

Vamos partilhar as nossas opiniões sobre os trabalhos realizados online (google docs) na disciplina 
de Educação Física. Em conjunto com os teus colegas, responde às seguintes questões: 

1º Gostaste de trabalhar online? 
2º O que aprendeste com os trabalhos? 
3º Como te ajudaram os colegas? 
4º Quais as tuas dificuldades? 
5º Voltarias a utilizar o google docs(documento de partilha)? 
6º Que outras ideias sugeres? 

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(1):-Gostei de trabalhar online, e vocês? 

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(2)- Claro se não gostasse fazia-os de mau humor 

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(1): Com os trabalhos online, aprendi,não só a trabalhar melhor com os computadores e com a 
internet, como aprendi de uma forma menos "secante" a matéria de Educação física (a teórica) 

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(3)- tanbém gostei de trabalhar online como estou a fazer agora 

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(1): (3) e (2), o que acham melhor: teabalhos escritos ou no computador?

Observações:

Para salvaguardar a identidade dos alunos, os seus nomes são identificados com números.

Manteve-se na integra a redação do texto dos alunos.



forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(2)- vejo que tens uma acompanhante (1).Esta é para ela gostaste dos tpc 
online??????????????????????????????????????????????????? 

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(4) : adorei trabalhar online,foi giro.

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(4) (não é a (4) que está a escrever; é o (1)): Ah, sim gostei dos tpc online :-)

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
Nós achamos melhor trabalhar no computador 

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(2)-Aprendi que é uma nova forma de trabalhar entendes?????????????????????(1)??????????????

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(4) :(agora sou mesmo eu) aprendi muito com estes trabalhos.

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(3)- com os trabalhos online percebi melhor algumas matérias

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(2)- Como é que me ajudaram?????????????????????????????? 

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(2)- Como é que me ajudaram?????????????????????????????? 

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(3)- nao faço ideia 
como é que voçês me ajudaram ????????????? 



forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(1): Em resposta à 3ª pergunta, os meus colegas nem me ajudaram muito, pois a maior parte dos 
trabalhos (todos menos o último) fiz sozinho. Neste que fiz em conjunto fui um pouco casmurro, 
mas quem fez comigo, "abriu-me os horizontes" e mostraram-me que até tinham boas ideias. Uma 
lição de vida: eu não sou o super génio do mundo e os outros fazem coisas tão boas ou melhores 
que eu.

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(4): ninguém me ajudou -_-

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(2)-Na 4ªnão tive dificuldades.Na5ª respondo sim e na 6ª não tenho ideias.adeus 

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(1): Tive alguma dificuldade no início, pois o Google Docs e o Microsoft Office têm umas boas 
diferenças, mas depois adaptei-me.

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(3) - resposta á 4ª pergunta dificuldades em quê????? 

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(4): não tive dificuldades :-)

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(3) - resposta á 5ª pergunta sim pois gostei muito de trabalhar com os meus colegas

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(1):Sim, voltaria a usar pois ainda não o explorei bem (apenas usei o documento que é o semelhante 
ao Word)

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(3) -ideias de quê????????



forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(3)- nao tenho 
beijinhos e abraços da (3) adeus (*)

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(1): Uma ideia é utilizarmos o moodle para os testes e T.P.C's.

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(2)-Adeus (**)

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(4): Adeus pessoal. :-))

forumalunos2014 said Mar 28, 2014
(1): Ciao, mi amigos.

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(5) 
1) Sim,adorei. 

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(6) 
1]Sim, gostei muito.

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(7)-oi

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(8)-como vai 

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(8)-então meninas 



forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(6) 
2) Eu aprendi que estes trabalhos ajudam para a prática nas aulas de educação física.

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(7)-Gostaste de trabalhar online?

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(5)- 
Táss td na boa 
(6)- 
Tá tudo bem e vocês como vai a vida.

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(5) e (6)- 
ADORAMOS!!!! 

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(7)-eu tambem 

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(5)- 
2) Compreendi que estes trabalhos fazem com que nós consigamos fazer o mesmo nas aulas

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(7) e (8)-Como ajudaram os colegas?

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
boa 

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(6) 
Os meus colegas ajudaram me com que eu tivesse boa nota.



forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(7)-(5) vai para o teu chat 

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(***) responde és perguntas!!!!

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(****)

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(5)- 
3) Ajudaram me a saber o fazer nas aulas com base nestes trabalhos

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
ah ah ah que piada

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
quais as vossas dificuldades?

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(6) 
As minhas dificuldades foram hmm Nada e as tuas (8)? 

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(7) e (8)-Voltarias a utilizar o google docs?

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(5) 
Hmm NADINHA DE NADA



forumalunos2014 said Mar 31, 2014
(*****)

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
que ideias gostavas de sugerir ? 

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
NADa

forumalunos2014 said Mar 31, 2014
não xsu

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(9)- Eu gostei de trabalhar online. E vocês?

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(10) e (11)-eu gostei e ela também. 

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(11)- Eu aprendi muita coisa. E então vocês?

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(12)- Com estes trabalhos aprendi muitas coisas como: perceber melhor as regras com os trabalhos 
dos outros e os meus que fomos fazendo ao longo do período...

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
E vocês?

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(10)- aprendi ainda mais do que ela. Porque eu não tinha materiais como os da escola. 



forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(10)-A mim nunca ninguém me ajudou. 

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(12) e (9)- os nossos colegas ajudaram-nos com alguns trabalhos como: nós ia-mos vendo e lendo 
os trabalhos deles e completava-mos os nossos textos e entendia-mos melhor as regras, o objetivo 
dos jogos...

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(11)- Eu estive a trabalhar com a (13) e nós ajudamo-nos uma à outra, e conseguimos ter boas notas. 
E então vocês?

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(9) - eu e (12) trabalhamos individualmente, mas com a ajuda dos textos dos nossos colegas.

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(11)- Onde é que vocês tiveram mais dificuldades?

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(10)- Eu não tive dificuldades em nada!

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(12)- eu tive mais dificuldade em encontrar uma imagem ou video que se relaciona-se com o texto. 

(9)- e eu em encontrar a fonte do texto e as imagens

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(11)- eu voltarei a usar o google docs outra vez.

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(10)- eu também! e vocês?



forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(10)- nenhuma.

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(9)- eu voltaria a ussar o google docs. 

(12)- eu também

forumalunos2014 said Apr 04, 2014
(11)- Eu também não.

Sessão 2 - 3º período

O que consideras positivo e negativo na realização de trabalhos com recurso à internet? Podes dar a 
tua opinião, tendo em conta os trabalhos realizados na disciplina de educação física.

forumalunos2014 said May 27, 2014
10 -Eu acho que é bom para desenvolver-mos o nosso contacto com os computadores.O problema é 
que alguns colegas diziam coisas feias.

forumalunos2014 said May 27, 2014
12 e 9: O que é que vocês acham?

forumalunos2014 said May 27, 2014
11- Eu concordo com ele!

forumalunos2014 said May 27, 2014
12- eu também acho, também por veses, a internet é perigosa



forumalunos2014 said May 27, 2014
10-eu acho que as atividades foram divertidas mas como vos disse os outros escreviam coisas feias 
não era muito bom!

forumalunos2014 said May 27, 2014
11- Eu gosto muito das atividades, os jogos e muito mais e especialmente do voleibol!

forumalunos2014 said May 27, 2014
9- Mas tambem tem lados bons

forumalunos2014 said May 27, 2014
9- Mas tambem tem lados bons

forumalunos2014 said May 27, 2014
10- não se despacham a escrever?

forumalunos2014 said May 27, 2014
12- Os trabalhos que fazia-mos no google drive de quem se esforçava eram bons. O pior eram os 
prazos... mas nunca tive problemas com isso

forumalunos2014 said May 27, 2014
11- Eu concordo com a 12 e o 9.

forumalunos2014 said May 27, 2014
10-bem por esse lado também nunca tive problemas com o tempo... e o 9?

forumalunos2014 said May 27, 2014
9- os trabalhos que nos fizemos é um dos lados boms da imternet

forumalunos2014 said May 27, 2014
9- Eu tambem



forumalunos2014 said May 27, 2014
11- Eu também nunca tive problemas com o tempo.

forumalunos2014 said May 27, 2014
11- Então não escrevem.

forumalunos2014 said May 27, 2014
10-Isso teve piada.

forumalunos2014 said May 27, 2014
9-o trabalho foi facil

forumalunos2014 said May 27, 2014
10-Demasiado fácil

forumalunos2014 said May 27, 2014
11- Facissílimo.

forumalunos2014 said May 27, 2014
12- Eu achei os trabalhos fáceis. 

forumalunos2014 said May 27, 2014
11-super fácil.

forumalunos2014 said May 27, 2014
9- super fácil mesmo

forumalunos2014 said May 27, 2014
12- adeus 



forumalunos2014 said May 27, 2014
9- adeus

forumalunos2014 said May 27, 2014
12- adeus

forumalunos2014 said May 27, 2014
11 e 10- Adeus e até à procima.

forumalunos2014 said May 29, 2014
2- o que achoo positivo é o facto de andarmos de um lado para o outro na internet a pesquisar cenas

forumalunos2014 said May 29, 2014
2- Olá tudo bem suas (***) 

forumalunos2014 said May 29, 2014
3 -Eu acho que o lado bom é podermos aprender mais sobre como mexer nos computadores e 
falarmos com os nossos colegas mas o lado mau é que os nossos colegas muitas vezes sem 
quererem ou então mesmo de propósito eliminam os nossos trabalhos quando muitas vezes os 
trabalhos já estão feitos ou estão muito bons e nos tiram muito tempo que podíamos ter gasto em 
outras coisas que gostemos 

forumalunos2014 said May 29, 2014
4-xiu

forumalunos2014 said May 29, 2014
1- 
Olá,o que acho positivo é o facto de trabalhar com as novas tecnologias e habituarmo-nos a estas.O 
que acho negativo é a internet falhar ou demorar muito tempo nas pesquisas.

forumalunos2014 said May 29, 2014
2-A sério????????????????????????????????????????tanta cena 
escrita!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tenta não exagerar tanto sua 3 e 4 



forumalunos2014 said May 29, 2014
1-Gostam de rugby????? 

forumalunos2014 said May 29, 2014
2- Quero ir ver futsal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

forumalunos2014 said May 29, 2014
1-O que tenho de fazer mais para este trabalho acabar????? ;-) 

forumalunos2014 said May 29, 2014
2 e 1- 
adeussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssisto estaVA ENCRAVADO

forumalunos2014 said May 29, 2014
3-Sim 1!! Porquê a pergunta???

forumalunos2014 said May 29, 2014
4-chau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lol =) <3

forumalunos2014 said May 29, 2014
3- bem tenho que ir para casa e comer um geladinho xxxaaauuuu!!! :) :) :) :)

forumalunos2014 said May 30, 2014
7: O que consideras a pergunta 

forumalunos2014 said May 30, 2014
Já passou 45 minutos 

forumalunos2014 said May 30, 2014
RESPONDÃO



forumalunos2014 said May 30, 2014
o que consideram 

forumalunos2014 said May 30, 2014
6. Sei la achas que eu sou uma maquina ?!

forumalunos2014 said May 30, 2014
TAVEZ??????????????????????????

forumalunos2014 said May 30, 2014
5- Olhem lá mas quem são vcs pa me perguntarem isso??????

forumalunos2014 said May 30, 2014
SOU EU E O 8

forumalunos2014 said May 30, 2014
RESPONDAM~ 

forumalunos2014 said May 30, 2014
N5NBTGBJY5VRBHNYJ5<hj7783NMJ7II3NM BN75UM,IOº»~º-»=`'´

forumalunos2014 said May 30, 2014
6. lollllllllllllllllllll!!!" tu nao deves perceber que nao es o rei que sabe tudo ouviste ?????

forumalunos2014 said May 30, 2014
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LOLOLOLOLOLOLOL9OOLOOLOLOLOL

forumalunos2014 said May 30, 2014
DES ESTAR MALU... 



forumalunos2014 said May 30, 2014
DES ESTAR MALU... 

forumalunos2014 said May 30, 2014
RESPONDAM OQUE CONSIDERAM

forumalunos2014 said May 30, 2014
6 . Passando ao que interessa eu acho a internet boa nao so para jogar jogos mas tambem para 
aprender !!!!!!!! :) 

forumalunos2014 said May 30, 2014
E VERDADIRO 

forumalunos2014 said May 30, 2014
5: arender fazer testas e cenas assim :D

forumalunos2014 said May 30, 2014
não mas ir ao facebock

forumalunos2014 said May 30, 2014
É BEM 5

forumalunos2014 said May 30, 2014
6 Tu metes me graça eu acho que a internet e muito boas para aprender conhecimentos interessantes 
como os nossos antepassados !!!!!!!!! :) :D

forumalunos2014 said May 30, 2014
e bem 6

forumalunos2014 said May 30, 2014
5- eu praticamente n sei escrever táss? Olhem mas bem a internet é uma rede social basicamente



forumalunos2014 said May 30, 2014
SOMOS TODOS ******!!!!!!!!!!!!!!!

forumalunos2014 said May 30, 2014
5- eu praticamente n sei escrever táss? Olhem mas bem a internet é uma rede social basicamente

forumalunos2014 said May 30, 2014
JURA

forumalunos2014 said May 30, 2014
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

forumalunos2014 said May 30, 2014
6 SO se fores tu que es mocado porque eu gosto na internet para explorar coisas novas ja tu nao sei 
lol !!!!!!! :):)

forumalunos2014 said May 30, 2014
O PORTO É O MÁIOR

forumalunos2014 said May 30, 2014
5- Lol eu acho q a internet é pra td LOLOLOLOL e sim juro

forumalunos2014 said May 30, 2014
ADEUS 

forumalunos2014 said May 30, 2014
porto?? por AMOR DE DEUS

forumalunos2014 said May 30, 2014
XAU :)



forumalunos2014 said May 30, 2014
:P

forumalunos2014 said May 30, 2014
ADEUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !!!!!!!!! :) :) :D VEMNOIS PARA A 
PROXIMAAAAAAAAAAA1!1 

forumalunos2014 said May 30, 2014
ADEUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !!!!!!!!! :) :) :D VEMNOIS PARA A 
PROXIMAAAAAAAAAAA1!1


	Anexo 1- Questionario aplicado aos alunos
	Anexo 2 - Trabalhos realizados pelos alunos 
	Anexo 3 - Sessões presenciais com o grupo experimental
	Anexo 4 - Sessões pós-teste
	Anexo 5 - Anotações trabalhos online
	Anexo 6 - Base de dados do SPSS 
	Anexo 7 - Ficha de Trabalho 1
	Anexo 8 - Ficha de Trabalho 2
	Anexo 9 - Ficha de trabalho 3
	Anexo 10 - Categorias e indicadores de análise dos registos de observação
	Anexo 11 - Fóruns



