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| PLANIFICAÇÃO ANUAL | 

Documentos Orientadores: Aprendizagens Essenciais e Programa de Educação Física dos Cursos Profissionais; Documento do Plano de Formação do 

Curso; Manual do FITescola; Orientações da DGS para a realização em regime presencial das aulas práticas de 
Educação Física. 
A escolha das matérias e conteúdos será sempre adaptada à especificidade de cada turma. 

 

Temas/ 
Domínios 

 
Conteúdos 

 
Aprendizagens Essenciais 

Nº de  
Aulas 

Avaliação 

JOGOS  
DESPORTIVOS  
COLETIVOS I  
(JDC I) 

 
 
 
 

MÓDULO 1 - Basquetebol (Nível Introdução) 
O aluno:  
1. Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as ações 
favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as 
opções e falhas dos seus colegas. 
2. Aceita as decisões da arbitragem e trata com igual cordialidade e respeito os companheiros 
e os adversários, evitando ações que ponham em risco a sua integridade física, mesmo que 
isso implique desvantagem no jogo.  
3. Conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-
táticas e as regras: a) formas de jogar a bola, b) início e recomeço do jogo, c) bola fora, d) 
passos, e) dribles, f) bola presa e g) faltas pessoais, adequando as suas ações a esse 
conhecimento.  
4. Em situação de jogo reduzido 4.1. Recebe a bola com as duas mãos e assume uma posição 
facial ao cesto (enquadra-se ofensivamente) tentando ver o conjunto da movimentação dos 
jogadores e, de acordo com a sua posição: 4.1.1. Lança na passada ou parado de curta 
distância, se tem situação de lançamento (cesto ao seu alcance, em vantagem ou livre do 
defesa). 4.1.2. Dribla, se tem espaço livre à sua frente, para progredir no campo de jogo e/ou 
para ultrapassar o seu adversário direto, aproximando a bola do cesto, para lançamento ou 
passe a um jogador (preferencialmente em posição mais ofensiva). 4.1.3. Passa com segurança 
a um companheiro desmarcado, de preferência em posição mais ofensiva. 4.2. Desmarca-se 
oportunamente, criando linhas de passe ofensivas (à frente da linha da bola), mantendo uma 
ocupação equilibrada do espaço. 4.3. Quando a sua equipa perde a posse da bola, assume de 
imediato uma atitude defensiva marcando o seu adversário direto, colocando-se entre este e 
o cesto (defesa individual). 4.4. Participa no ressalto, sempre que há lançamento, tentando 

Este módulo tem por objetivo 
a concretização do Nível 
Introdução numa das 
atividades seguintes: 
Andebol, Basquetebol, 

Futebol ou Voleibol. O Nível 

Introdução de cada uma 
destas atividades, que 
integram a área dos jogos 
desportivos coletivos, inclui 
as habilidades, as técnicas e 
os conhecimentos que 
representam os respetivos 
fundamentos.  

Cooperar com os 
companheiros para o alcance 
do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos, 
realizando com oportunidade 
e correção as ações técnico-
táticas, em todas as funções, 
conforme a posição em cada 
fase do jogo, aplicando as 

 
 
 
 

14 
 aulas de 
50 min. 

Fichas de 
observação 
de aula.    
 
Fichas de 
registo de 
avaliação: 
diagnóstica, 
formativa e 
sumativa. 
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recuperar a posse da bola.  
5. Realiza com oportunidade e correção global, no jogo e em exercícios critério as ações: a) 
receção, b) passe (de peito e picado), c) paragens e rotações sobre um apoio, d) lançamento 
na passada e parado, e) drible de progressão, e, em exercício critério f) mudança de direção e 
de mão pela frente. 

regras, não só como jogador, 
mas também como árbitro.     
Tendo por objetivo a 
concretização do nível 
Introdução na matéria. 
 

 

 

Temas/ 
Domínios 

Conteúdos Aprendizagens Essenciais 
Nº de 
Aulas 

Avaliação 

GINÁSTICA I 
(GIN I) 
 
 

MÓDULO 4 - Ginástica de solo e aparelhos (Nível Introdução) 
Ginástica de solo - O aluno combina as habilidades em sequências, realizando: 
1. Cambalhota à frente no colchão, terminando a pés juntos, mantendo a mesma direção 
durante o enrolamento. 
2. Cambalhota à frente num plano inclinado, terminando com as pernas afastadas e em 
extensão. 
3. Cambalhota à retaguarda com repulsão dos braços na parte final e saída com as pernas 
afastadas e em extensão. 
4. Cambalhota à retaguarda, com repulsão dos braços na fase final e saída com os pés juntos 
na direção do ponto de partida. 
5. Passagem por pino partindo da posição de deitado ventral no plinto, deslizando para apoio 
das mãos no colchão (sem avanço dos ombros) e elevando as pernas para passar por pino, 
seguido de cambalhota à frente. 
6. Subida para pino apoiando as mãos no colchão e os pés num plano vertical, recuando as 
mãos e subindo gradualmente o apoio dos pés, aproximando-se da vertical (mantendo o olhar 
dirigido para as mãos), terminando em cambalhota à frente. 
7. Roda, com apoio alternado das mãos na cabeça do plinto (transversal), passando as pernas o 
mais alto possível, com receção equilibrada do outro lado em apoio alternado dos pés. 
8. Posições de flexibilidade variadas (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão, 
com máxima inclinação do tronco; mata-borrão; etc.). 
Ginástica de aparelhos – O aluno, no minitrampolim, após corrida de balanço, chamada com 
elevação rápida dos braços e receção equilibrada no colchão de queda, realiza os seguintes 
saltos: 
1. Em extensão (vela), colocando a bacia em ligeira retroversão durante a fase aérea do salto. 
2. Engrupado, com fecho dos membros inferiores em relação ao tronco, na fase mais alta do 

Este módulo tem por objetivo 
a concretização do Nível 
Introdução na Ginástica de 
Solo e num aparelho da 

Ginástica de Aparelhos. O 

Nível Introdução da Ginástica 
de Solo, e de cada um dos 
aparelhos que integra a 
Ginástica de Aparelhos, inclui 
as habilidades, as técnicas e 
os conhecimentos que 
representam a aptidão 
específica ou a preparação de 
base.  

Realizar esquemas 
individuais, combinando 
habilidades do Nível 
Introdução da Ginástica de 
Solo, aplicando os critérios de 
correção técnica, expressão e 
combinação das destrezas e 
apreciando os esquemas de 
acordo com esses critérios.  

 
 
 
 

 15 
 aulas de 
50 min. 

Fichas de 
observação 
de aula.    
 
Fichas de 
registo de 
avaliação: 
diagnóstica, 
formativa e 
sumativa. 
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voo, seguido de abertura rápida. 
3. Meia pirueta vertical (quer para a direita quer para a esquerda), mantendo o controlo do 
salto. 

Realizar elementos, 
habilidades ou saltos do Nível 
Introdução de um aparelho 
da Ginástica de Aparelhos, 
colaborando com os 
companheiros nas ajudas, 
paradas e correções que 
favoreçam a melhoria das 
suas prestações, garantindo 
condições de segurança, 
pessoal e dos companheiros, 
e colaborando na preparação, 
arrumação e preservação do 
material. 

 

 

Temas/ 
Domínios 

Conteúdos 
Aprendizagens Essenciais Nº de 

Aulas 
Avaliação 

ATLETISMO/ 
RAQUETAS/ 
PATINAGEM I 
 
 

MÓDULO 7 - Badminton (Nível Introdução) 
O aluno: 
1. Coopera com os companheiros, nas diferentes situações, escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito pessoal e do companheiro, admitindo as indicações que lhe dirigem, aceitando as opções e 
falhas dos seus colegas, e tratando com igual cordialidade e respeito os parceiros e os adversários. 
2. Conhece o objetivo do jogo, a sua regulamentação básica e a pontuação do jogo de singulares, 
identifica e interpreta as condições que justificam a utilização diferenciada dos seguintes tipos de 
batimento: a) clear, b) lob, c) serviço curto e d) serviço comprido.  
3. Coopera com o companheiro (distanciados cerca de 6 m), batendo e devolvendo o volante, 
evitando que este toque no chão: 3.1. Mantém uma posição base com os joelhos ligeiramente 
fletidos e com a perna direita avançada, regressando à posição inicial após cada batimento, em 
condições favoráveis à execução de novo batimento. 3.2. Desloca-se com oportunidade, para 
conseguir o posicionamento correto dos apoios e uma atitude corporal que favoreçam o 
batimento equilibrado e com amplitude de movimento, antecipando-se à queda do volante. 3.3. 
Diferencia os tipos de pega da raqueta (de direita e de esquerda) e utiliza-os de acordo com a 
trajetória do volante. 3.4. Coloca o volante ao alcance do companheiro, executando, 

Este módulo tem por 
objetivo a concretização 
do Nível Introdutório do 
Atletismo ou de um 
Desporto de Raquetas ou 

da Patinagem. O Nível 
Introdutório de cada uma 
destas atividades, que 
integram a área das 
Outras Atividades Físicas e 
Desportivas, inclui as 
habilidades, as técnicas e 
os conhecimentos que 
representam os respetivos 

 
 
 

12 
aulas de 
50 min. 

Fichas de 
observação 
de aula.    
 
Fichas de 
registo de 
avaliação: 
diagnóstica, 
formativa e 
sumativa. 
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corretamente, os seguintes tipos de batimentos: Clear - na devolução do volante com trajetórias 
altas - batendo o volante num movimento contínuo, por cima da cabeça e à frente do corpo, com 
rotação do tronco. Lob - na devolução do volante com trajetórias abaixo da cintura - batendo o 
volante num movimento contínuo, avançando a perna do lado da raqueta (em afundo), utilizando 
em conformidade os diferentes tipos de pegas de raqueta (de esquerda ou de direita).  
4. Em situação de exercício, num campo de Badminton, executa o serviço curto e comprido, 
colocando corretamente os apoios e dando continuidade ao movimento do braço após o 
batimento 

fundamentos.  

Realizar com oportunidade 
e correção as ações 
técnico-táticas 
elementares, nos Jogos de 
Raquetas, garantindo a 
iniciativa e capacidade 
ofensiva em participações 
«individuais» e «a pares», 
aplicando as regras, não só 
como jogador, mas 
também como árbitro.  

 

 

Temas/ 
Domínios 

Conteúdos Aprendizagens Essenciais 
Nº de  
Aulas 

Avaliação 

DANÇA – I 
 
 

MÓDULO 10 – Danças Tradicionais Portuguesas (Nível Introdução) 
O aluno: 
1. Coopera com os companheiros, incentiva e apoia a sua participação na atividade, 
apresentando sugestões de aperfeiçoamento e considerando, por seu lado, as propostas que lhe 
são dirigidas. 
2. Conhece a origem cultural e histórica das Danças Tradicionais selecionadas e identifica as suas 
características, bem como as zonas geográficas a que pertencem. 
3. Dança o Regadinho, a Erva-cidreira (simplificada, sem escovinha) e o Sariquité ou outras danças 
com as mesmas características (passo de passeio, passo saltado, passo saltitado e passo corrido) 
selecionadas pelo professor, respeitando as diferentes posturas e posições assumidas em cada 
dança e executando os passos em sincronia com a música, demonstrando as seguintes 
qualidades:  3.1. No Regadinho: 3.1.1. Maria – gingar a bacia no passo de passeio. 3.1.2. Inicia o 
passo saltado cruzado com a perna direita a cruzar pela frente e juntando os pés ao oitavo 
tempo, enquanto os membros superiores oscilam em oposição aos membros inferiores. 3.1.3. 
Realiza o passo saltitado com impulsão e receção no mesmo pé, e as trocas com o braço dado em 
oposição. 3.2. Na Erva-cidreira (simplificada, sem o passo de escovinha): 3.2.1. Executa o passo de 
passeio, na primeira figura, com apoios sucessivos alternados, com pequena amplitude e 

Este módulo tem por 
objetivo a concretização do 
Nível Introdução numa das 
danças que integram a área 
Dança: Dança Social ou 
Dança Tradicional 

Portuguesa. O Nível 

Introdução de cada uma 
destas danças, que integram 
a área Dança inclui as 
habilidades, as técnicas e os 
conhecimentos que 
representam os respetivos 
fundamentos.  

Apreciar, compor e realizar 
sequências de elementos 

 
 
 

8 aulas 
de 50  
min. 

Fichas de 
observação 
de aula.    
 
Fichas de 
registo de 
avaliação: 
diagnóstica, 
formativa e 
sumativa. 
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ligeiramente arrastado, apoiando bem o pé no chão e finalizando com o Manel voltado para o seu 
par. 3.2.2. Realiza o passo de passeio, na segunda figura, em trajetória circular com palmas, 
avançando para o par e mantendo-se sempre voltado no mesmo sentido. 3.2.3. Executa o passo 
de passeio, na terceira figura, em trajetória circular com o par entrelaçado, regressando à posição 
inicial. 3.3. No Sariquité: 3.3.1. Eleva os calcanhares à retaguarda no passo corrido, finalizando 
com acentuação forte nos últimos dois apoios. 3.3.2. Cruza atrás o calcanhar no passo saltado 
lateral, com batimentos fortes nos últimos dois apoios. 3.3.3. Realiza os rodopios (individuais ou 
com o par) em passo de corrida rápido, finalizando com batimento forte nos dois últimos apoios. 

técnicos, integrados no 
Nível Introdução da dança 
selecionada, em 
coreografias individuais e de 
grupo, correspondendo aos 
critérios de expressividade, 
de acordo com os motivos 
das composições.  

 

 

Temas/ 
Domínios 

Conteúdos Aprendizagens Essenciais 
Nº de 
Aulas 

Avaliação 

ACT.FIS/ 
CONTEXTOS E  
SAÚDE I 
 
 

MÓDULO 14 
O aluno deve: 
- Relacionar aptidão física e saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida 
saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a 
alimentação, o repouso, a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

-Conhecer e interpretar os fatores de saúde e de risco associados à prática das atividades físicas, 
utilizando esse conhecimento de modo a garantir a realização de atividade física em segurança, 

nomeadamente: dopagem e riscos de vida e/ou saúde; doenças e lesões;  condições materiais, 

de equipamentos e de orientação do  treino.  

- Identificar fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das 
atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e 

a industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades.  Realizar a prestação de 

socorro a uma vítima de paragem cardiorrespiratória, no contexto das atividades físicas ou outro, 
e interpretá-la como uma ação essencial, reveladora de responsabilidade individual e coletiva: 
cumpre e explica a importância da cadeia de sobrevivência (ligar 112, reanimar, desfibrilhar, 

estabilizar);  assegura as condições de segurança para o reanimador, vítima e terceiros;  realiza o 

exame primário da vítima, numa breve sucessão de ações, avaliando a sua reatividade, a 

permeabilização da via aérea e a ventilação;  contacta os serviços de emergência (112) prestando 

a informação necessária (vítima, local e circunstâncias) de forma clara e eficiente; realiza as 

Este módulo visa a 
concretização da primeira 
parte dos objetivos 
referentes à Área dos 
Conhecimentos sobre 
desenvolvimento da 
condição física e contextos 
onde se realizam as 
atividades físicas, que 
integra conhecimentos 
relativos à aprendizagem dos 
processos de 
desenvolvimento e 
manutenção da condição 
física e de interpretação e 
participação nas estruturas e 
fenómenos sociais 
extraescolares, no seio dos 
quais se realizam as 
atividades físicas. 

Considerar os objetivos 1, 2 

 
 
 

 9 
aulas 
de 50 
min 

Trabalhos 
escritos 
e/ou teste 
escrito. 
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manobras de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa (SBVDAE), de acordo 
como algoritmo atual, emanado pelo European Ressuscitation Council (ERC); reconhece uma 
obstrução grave e ligeira da via aérea, aplicando as medidas de socorro adequadas 
(encorajamento da tosse, remoção de qualquer obstrução visível, palmadas interescapulares, 
manobra de Heimlich).  

e 3, especificados na parte II 
do programa. 

 

 

Temas/ 
Domínios 

Conteúdos Aprendizagens Essenciais 
Nº de 
Aulas 

Avaliação 

APTIDÃO FÍSICA 
 
O módulo deverá 
desenvolver-se 
ao longo dos três 
anos do curso. 
 
 
Este módulo é 
trabalhado em 
todos os 
módulos 
anteriormente 
mencionados. 

MÓDULO 13 – Testes de Aptidão Física 
 
Considerar os objetivos relativos ao desenvolvimento da Resistência, Força, Velocidade, 
Flexibilidade e Destreza Geral. 
 
 

 

 

 

 

Desenvolver capacidades 
motoras evidenciando 
aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na 
Zona Saudável de Aptidão 
Física do programa 
FITescola®, para a sua idade 
e sexo.  

 

 
 

Fichas de 
observação 
de aula.    
 
Fichas de 
registo de 
avaliação: 
diagnóstica, 
formativa e 
sumativa. 
 
Ficha de 
registo dos 
testes do 
FITescola. 

 
 
 
Responsável pelas alterações na planificação do 10º ano, devido à atual situação de Pandemia que estamos a viver. 
A professora, 
Andreia Fonseca 
 
Aprovado pelo grupo de EF, em … de setembro de 2020 
João Barros (Representante de grupo de EF) 
 


