
Trabalho de investigação com vista à obtenção do Grau de Mestre em Educação Física no ensinos Básico e Secundário 
 

Professor estagiário Ricardo Igreja  
 

Estruturação dos Conteúdos 
Unidade Didáctica de Basquetebol 

Aula Objectivo Específico Conteúdos Estratégias 
Métodos de 

Controlo 

1 
Avaliar a prestação motora inicial dos 
alunos. 

Posição Básica Ofensiva; Passe (Peito e Picado) /recepção; Drible de 
progressão e protecção; Lançamento em Apoio; Lançamento na passada; 
Defesa HxH; Transição defesa-ataque; Desmarcação; Ressalto 

Situações analíticas e jogo 
reduzido 

Avaliação 
Diagnóstica 

2 
Domínio do drible de protecção, 
passe de peito e recepção. 

Posições Básicas, Drible de progressão, drible de protecção, passe de peito e 
recepção. 

Situações analíticas e jogo 
reduzido  

Avaliação 
Formativa 

3 

Desmarcações de apoio e ruptura, 
ocupação racional do espaço de jogo, 
após passe que tomada de decisão 
toma. Enquadramento com o 
adversário 

Drible de progressão, drible de protecção, passe de peito e picado, 
recepção. Situações de 2x1 e 1x1, passa e corta, desmarcações, lançamentos 
na passada e de apoio. 

Situações analíticas e jogo 
Reduzido e/ou Formal. 

Avaliação 
Formativa 

4 
 Organização ofensiva (5 abertos) e 
defensiva, ocupação racional do 
espaço, marcações hxh e à zona. 

Drible de progressão, drible de protecção, passe de peito, passe picado, 
recepção, Marcação Individual, lançamento em apoio e em salto, ressalto 
defensivo/ofensivo, lançamento na passada e Desmarcação. 

Situações analíticas e jogo 
Reduzido e/ou Formal. 

Avaliação 
Formativa 

5 

Criação de linhas de apoio e ruptura, 
noção dos ressaltos defensivos e 
ofensivos, entreajuda defensiva e 
ofensiva. 

Drible de progressão, drible de protecção, passe de peito, passe picado, 
recepção, Marcação Individual, lançamento em apoio e em salto, ressalto 
defensivo/ofensivo, lançamento na passada e Desmarcação. 

Situações analíticas e jogo 
Reduzido e/ou Formal. 

Avaliação 
Formativa 

6 
Transições, organizações D. e O., 
ocupação do espaço, zonas de 
pressão. 

Drible de progressão, drible de protecção, passe de peito, passe picado, 
recepção, Marcação Individual, lançamento em apoio e em salto, ressalto 
defensivo/ofensivo, lançamento na passada e Desmarcação. 

Situações analíticas e jogo 
Reduzido e/ou Formal. 

Avaliação 
Formativa 

7 
Consolidação das transições, 
marcações, desmarcações, passe, 
lançamentos. 

Drible de progressão, drible de protecção, passe de peito, passe picado, 
recepção, Marcação Individual, lançamento em apoio e em salto, ressalto 
defensivo/ofensivo, lançamento na passada e Desmarcação e Transição 
Defesa-Ataque 

Situações analíticas e jogo 
Reduzido e/ou Formal. 

Avaliação 
Formativa 

8 Avaliação Sumativa  
Posição Básica Defensiva; Passe (Peito e Picado) /recepção; Drible de 
progressão e protecção; Lançamento em Apoio; Lançamento na passada; 
Defesa HxH; Transição defesa-ataque; Desmarcação; Ressalto 

- Avaliação sumativa 

9 Avaliação Sumativa  
Posição Básica Defensiva; Passe (Peito e Picado) /recepção; Drible de 
progressão e protecção; Lançamento em Apoio; Lançamento na passada; 
Defesa HxH; Transição defesa-ataque; Desmarcação; Ressalto 

Situações analíticas e jogo 
Reduzido e/ou Formal. 

Avaliação sumativa 
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Critérios de Êxito dos Conteúdos de Basquetebol 

 

 

Posição Básica Defensiva 
Em jogo: 

 Enquadrar defensivamente face ao jogador (com bola) e ao cesto; 
 Reagir com rapidez a um estímulo criado pelo adversário, mantendo a posição defensiva. 

Posição Básica Ofensiva 

Em jogo: 
 Em posição básica conseguir reagir rapidamente a um determinado estímulo; 
 Lança, se tem ou consegue situação de lançamento. 
 Liberta-se do defensor para finalizar, ou, na impossibilidade de o fazer passa a bola com segurança a um companheiro; 
 Passa se tem um companheiro desmarcado em posição mais ofensiva 

Drible de Progressão 

 Driblar sem olhar para a bola; 
 Driblar à altura da cintura e ao lado da perna da mão que dribla; 
 Mão toca a bola atrás e por cima; 
 Flexão/extensão do braço. 

Drible de Protecção 
 Driblar à altura do joelho; 
 Libertar o olhar da bola; 
 Proteger a bola da intervenção do adversário com o membro inferior e superior contrários à mão que dribla. 

Passe de Peito 
 O passe deve ser realizado à altura do peito e Cotovelos juntos ao tronco; 
 Extensão dos braços rodando os pulsos para fora na parte final do movimento; 
 Continuidade do movimento (avanço de um dos apoios/extensão de braços); 

Passe Picado 
 Segurar a bola à frente do peito e Cotovelos juntos ao tronco; 
 Extensão os braços rodando os pulsos para fora na parte final do movimento; 
 Dirigir o passe para baixo (solo) e para uma zona mais próxima do receptor. 

Recepção 
 Desloca-se para se posicionar correctamente para a acção; 
 Com as duas mãos em “concha”, Realiza extensão /flexão dos braços; 
 Recebe a bola rapidamente e assume efectivamente a iniciativa de jogo: adopta a PBO (“Tripla Ameaça”); 

Lançamento em Apoio 

 Pernas flectidas com o pé do braço lançador ligeiramente adiantado; 
 Colocar a bola acima do nível da cabeça mas desviada lateralmente para o lado da mão lançadora; 
 Fixar o olhar no alvo (foco atencional); 
 Extensão de forma continua as pernas e os braços impulsionando a bola na direcção do cesto. 

Lançamento na Passada 
 Dirigir o olhar para o alvo; 
 Do lado dominante realiza: por ex.: Lado direito realiza: direita + esquerda + lançamento; 
 Elevar o joelho do lado da mão lançadora; 
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Estruturação dos Conteúdos 
Unidade Didáctica de Voleibol 

 

Aula Data Objectivo Específico Função didáctica Conteúdos Estratégias Avaliação 

 

1 

 

26/02 

 

Analisar e diagnosticar o nível dos 

alunos ao nível motor 

 

Avaliação diagnóstica 

 

Unidade Funcional (serviço, 

recepção, distribuição, ataque, 

defesa) jogo 3x3;  

Jogo 6x6 (posicionamento, 

comunicação verbal) 

 

Exercícios critério 

Situação de Jogo 

Reduzido 

 

Diagnóstica  

 

2 

 

2/03 

 

 Domínio do Passe; 

 Conhecimento das Regras de 
Jogo; 

 N.º de toques consecutivos 
por equipa;  

 

Assimilação/ consolidação 

 

 

Unidade Funcional (serviço, 

recepção, distribuição, ataque, 

defesa) jogo 3x3;  

Jogo 6x6 (posicionamento, 

comunicação verbal) 

 

Exercícios critério 

Situação de Jogo 

Reduzido e Jogo 

Condicionado 

 

Formativa 

 

3 

 

4/03 

 

 Domínio do Passe 

 Domínio da Manchete 

 Serviço 

 Conhecimento das Regras de 

Jogo; 

 Dois Toques e Transportes  

 

 

 

Consolidação e Domínio 

 

 

Unidade Funcional (Princípios de 

jogo) jogo 4x4; 

 Jogo 6x6 (posicionamento, 

comunicação verbal) 

 

Exercícios critério 

Situação de Jogo 

Reduzido e Jogo 

Condicionado 

Formativa 
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4 

 

9/03 

 

 Domínio do Passe 

 Domínio da Manchete; 

 Conhecimento das Regras de 

Jogo:  

 Distribuição; 

 Posicionamento em 3:2:1; 

 

 

 

Transmissão / Assimilação 

 

Consolidação e Domínio 

 

 

 

Unidade Funcional; Jogo formal 

(acção ofensiva 3:1:2)  

Exercícios critério 

Situação de Jogo 

Reduzido e Jogo 

Condicionado 

 

Formativa 

 

5 

 

11/03 

 

 Domínio do Passe 

 Domínio da Manchete 

 Domínio do Serviço por Baixo 

 Bloco; 

 Remate em suspensão 

 Posicionamento ofensivo e 

defensivo; 

 

 

Introdução e Estimulação 

Transmissão / Assimilação 

Consolidação e Domínio 

 

 

Unidade Funcional; Jogo formal 

(acção defensiva – 1ª acção -

bloco, protecção ao bloco.)  

/ Fitnessgram 

 

Exercícios critério 

Situação de Jogo 

Reduzido e Jogo 

Condicionado 

 

Formativa 

 

6 

 

16/03 

 Princípios de jogo 

 Conhecimento das Regras de 

Jogo:  

 Serviço por cima e baixo; 

 

 

 

Consolidação e Domínio 

 

 

Organização ofensiva/defensiva; 

jogo formal  

 

Exercícios critério 

Situação de Jogo 

Reduzido e Jogo 

Condicionado 

(individualmente) 

 

Formativa 
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7 

 

18/03 

 Princípios de jogo; 

 Sistema ofensivo 3:2:1; 

 Comunicação; 

 

Consolidação e Domínio 

 

 

 

Organização ofensiva/defensiva; 

jogo formal /Avaliação Sumativa

  

 

Exercícios critério 

Situação de Jogo 

Reduzido e Jogo 

Condicionado 

 

Sumativa 

 

8 

 

23/03 

 

 Domínio de todos os 

conteúdos leccionados 

 

 

Consolidação 

 

Avaliação Sumativa; jogo formal  

 

Exercícios critério 

Situação de Jogo 

Reduzido e Jogo 

Condicionado 

 

Sumativa 

Critérios de Êxito dos Conteúdos de Voleibol 

Componentes Técnicas 

Posição Média 

 Mantém os apoios afastados à largura dos ombros 

 Mantém o tronco ligeiramente flectido 

 Mantém os membros inferiores e superiores semi-flectidos 

Posição Baixa 

 Mantém os membros inferiores flectidos 

 Mantém o tronco inclinado à frente 

 Mantém os membros superiores afastados, ao lado/frente dos joelhos 
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Deslocamentos 

 Evidencia facilidade em se deslocar 

 Mantém o corpo na mesma posição (em equilíbrio) durante o deslocamento 

 Prepara os membros superiores para o contacto com a bola 

Serviço por cima 

 O pé oposto está avançado 

 Lança a bola para a frente do corpo em referência ao membro superior dominante 

 Mantém o cotovelo alto durante a rotação do ombro, para bater na bola com o braço estendido 

 A mão está rígida e o pulso fixo no contacto. 

 

Serviço por Baixo 

 Pé contrário à frente do braço de batimento e tronco ligeiramente inclinado à frente; 

 Braço tipo pêndulo; 

 Lança a bola ao ar, “bate” com a palma da mão e termina com o braço estendido. 

Recepção (Manchete) 

 Adopta atitude pré-dinâmica 

 Mantém os membros superiores estendidos no contacto com a bola 

 Contacta a bola no meio dos apoios 

 Orienta a plataforma para o alvo 
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Passe 

 Coloca as mãos altas para o contacto e em triângulo 

 Coordena a flexão/extensão dos membros superiores e inferiores 

 Adopta posição final com orientação do corpo para o alvo 

Defesa Baixa 

 Coloca os membros superiores à frente dos joelhos e estes à frente dos pés 

 Desloca-se rápido para se colocar atrás e debaixo da bola 

 Está parado em posição estável no momento do batimento 

 

 

Componentes Técnicas 

Serviço 

 Observa o campo adversário antes de servir  

 Identifica a posição ocupada pelos adversários 

 Percepciona os espaços vazios antes de servir 

 Escolhe a zona alvo a atingir 

Recepção ao serviço 

 Identifica trajectória da bola antes desta passar a rede 

 Identifica a posição do colega que vai passar 

 Depois de receber "ganha" espaço para atacar 



Trabalho de investigação com vista à obtenção do Grau de Mestre em Educação Física no ensinos Básico e Secundário 
 

Professor estagiário Ricardo Igreja  
 

Distribuição 

 Coloca o pé que está mais próximo da rede avançado 

 Observa acção do colega e desloca-se para passar 

 Ajusta posição corporal em função da zona para onde foi dirigida a bola na recepção (pé de rede) 

 

 

 

 

 

Critérios de avaliação de basquetebol 

 

- Posição Básica 

- Drible de 
Progressão  

- Drible de 
Protecção  

- Passe peito  

- Passe Picado 

- Recepção 

- Lançamento  

  em Apoio  

- Lançamento   

  na Passada 

1 

Demonstra grandes dificuldades na execução do 

gesto técnico, não efectuando a grande maioria das 

componentes críticas fundamentais. 

2 

Evidencia algumas dificuldades na execução do 

gesto, embora cumpra alguns dos aspectos base da 

sua execução. 

3 Realiza o gesto técnico adequadamente, cumprindo 

os pontos fundamentais da sua execução. 

4 

Demonstra grande domínio, segurança e 

intencionalidade na execução do gesto técnico, dando 

elevada expressão à sua execução. 
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Critérios de avaliação de voleibol 

VOLEIBOL 

11º / 12º  

0 - não executa/revela 1 –executa/revela com 

dificuldade 

2 – executa/revela 3 – executa/revela bem 4 – executa/revela muito 

bem 

Serviço Não consegue colocar a 

bola no campo 

adversário. 

Coloca a bola no 

campo adversário, de 

forma intermitente 

Coloca a bola no 

campo adversário de 

forma consistente 

Coloca a bola no campo 

adversário criando 

dificuldade 

Coloca a bola em 

diferentes zonas do 

campo, de forma 

intencional, criando 

dificuldade 

Intensidade/ 

Dinâmica de jogo 

Revela uma atitude 

estática 

Revela uma atitude 

reactiva 

Revela uma atitude 

dinâmica ainda que 

apenas 

momentaneamente 

Revela uma atitude 

dinâmica e proactiva nos 

aspectos essenciais  

Revela uma atitude 

proactiva, no jogo 

ofensivo/defensivo e na 

ajuda aos colegas 

Qualidade 

execução/Selecção 

do gesto técnico 

Não selecciona, nem 

executa os gestos 

técnicos de forma 

correcta  

Por vezes 

selecciona/executa os 

gestos técnicos de 

forma correcta  

Selecciona/executa os 

gestos técnicos de 

forma correcta 

Selecciona/executa os 

gestos técnicos de forma 

correcta, facilitando a 

intervenção dos outros 

elementos da equipa 

Selecciona/executa os 

gestos técnicos de forma 

correcta, invertendo 

situações de dificuldade 

e criando dificuldade aos 

adversários 

Princípios tácticos  Não executa Conhece os princípios 

mas não os coloca em 

prática 

Conhece e 

utiliza/adopta os 

princípios de forma 

ocasional 

Conhece e utiliza/adopta 

os princípios de forma 

frequente 

Conhece e utiliza/adopta 

os princípios de forma 

frequente em benefício 

da sua equipa 

Conhecimentos R/R Não revela 

conhecimentos  

Revela alguns 

conhecimentos mas 

não os aplica na 

Revela alguns 

conhecimentos, com 

alguma aplicação 

Revela conhecimentos, 

com aplicação prática 

Revela conhecimentos, 

dos quais tira beneficio 

para a sua equipa 
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prática prática 

 


