
 

Professor: Rui Morcela/César Silva Ano Lectivo: 2009/10 

Ano: 8º Turma: A Nº Alunos: 21 

Aula Nº: 2 e 3 Aula U.D. Nº: 2 e 3 Instalações: Pavilhão 

Data: 22-09-2009 Hora: 12h Duração: 90 minutos 

Unidade Didáctica: Testes de aptidão desportiva 

Sumário: Registo e análise do desempenho dos alunos nos testes físicos de diagnóstico: Flexibilidade do tronco, força abdominal, força membros 
superiores, força membros inferiores (salto horizontal), corrida de 40 metros, agilidade, medição com adipómetro da prega tricipital e prega geminal. 
 
 

Material: Banco sueco, fita métrica, colchão, 4 cones, cronómetro, adipómetro e 2 bolas de ténis 

 

Fase Preparatória 

Objectivos Operacionais Estratégias / Organização Esquema Tempo 

P T 

Chamada e informações relativas ao 
funcionamento da aula 

Alunos sentados na bancada e 
posteriormente encaminhados por ordem 
alfabética para as estações. 

 5 5 

 

 



Fase Principal 

Objectivos Operacionais Estratégias / Organização Esquema Tempo 

P T 

Medição das pregas geminal e tricipital Colocação das pregas no trícipe e gémeo e 
medição do tamanho em repouso e 
contração isométrica. 

Estação que recebe cada aluno 
individualmente por ordem alfabética 
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25 

Activação muscular, articular e pré-
disposição para actividades a realizar. 

Corrida lenta com movimentação dos 
membros. Rotação e movimentação das 
principais articulações. Alongamento 
muscular. Prevenção de lesões 

Corrida em vaivém no pavilhão e 
formação de uma roda para 
movimentação das articulações. 
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Estação 1  
Registo da agilidade 

Corrida vaivém Partida da posição vertical e percorrer 
9 metros até à linha oposta onde estão 
colocados 2 cones. O aluno pega na 
bola de ténis e volta ao ponto inicial, 
fazendo o mesmo quando voltar ao 
cone.  
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Estação 2 
Teste flexibilidade 

Realização de 2 testes de flexibilidade 
nesta estação. O primeiro com uma fita 
métrica colocada no banco sueco. O aluno 
encosta o pé esquerdo no suporte do 
banco sueco e com a perna em extensão, 
é medido a distância que este consegue 
atingir com a mão esticada conforme 
imagem. A segunda pretende que o aluno 
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consiga tocar as mãos atrás das costas, 
cruzando-as. 

Estação 3 
Força membros superiores 
Força membros inferiores 
Força abdominal 

Na força abdominal o aluno deita-se no 
chão e estende as mãos. É colocada uma 
fita no chão no local onde se encontram as 
mãos. Posteriormente elevação do tronco 
para que as mãos cheguem até á 
extremidade da fita. Cintagem das 
repetições. Na força dos membros 
inferiores o aluno conforme a segunda 
imagem, terá que saltar com os pés 
juntos, e partindo numa posição estática, 
o máximo que conseguir na horizontal. 
Finalmente na terceira imagem, força dos 
membros superiores, o aluno flecte e 
estende os braços, registando-se o 
número de repetições efectuadas. 
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Estação 4 
Corrida de 40 metros 

Corrida de 40 metros cronometrada Na pista exterior da escola, medir 40 
metros e medir o tempo que cada 
aluno demora a percorrer a distãncia 
referida. 
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Fase Final 

Objectivos Operacionais Estratégias / Organização Esquema Tempo 

P T 

Retorno à calma Apreciação acerca dos resultados gerais e 
explicação dos objectivos a atingir até final 
do ano. 
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