
 

ESCOLA SECUNDÁRIA SÃO JOÃO DO ESTORIL 

 

Departamento Curricular de Educação Física 

 

Área Disciplinar de Educação Física 

RESUMO Planos Plurianuais 

 

Área das Actividades Físicas 

10º Ano 

Categoria 1: Sub-área Desportos Colectivos – Futsal e Voleibol 
Categoria 2: Sub-área Ginástica – Solo e Saltos (Plinto e Bock) 
Categoria 3: Sub-área Atletismo – Velocidade, Estafetas e Salto Altura 
Categoria 4: Sub-área Patinagem 
Categoria 6: Sub-área Dança – Danças Sociais (Merengue) 
Matérias Alternativas 

11º Ano 

Categoria 1: Sub-área Desportos Colectivos – Andebol e Basquetebol 
Categoria 2: Sub-área Ginástica – Solo (Sequência); Saltos (Mini-trampolim) 
Categoria 3: Sub-área Atletismo – Barreiras, Lançamento Peso e Salto 
Comprimento 
Categoria 5: Sub-área Raquetas – Badminton 
Categoria 6: Sub-área Dança – Danças Sociais (Rumba Quadrada) 
Matérias Alternativas 

12º Ano 

Categoria 1: Sub-área Desportos Colectivos – 2 Desportos Colectivos 
Categoria 2: Sub-área Ginástica – Ginástica de Grupo (Acrobática) e Mini-
trampolim 
Categoria 3: Sub-área Atletismo – Provas combinadas (três provas individuais; 
equipa - 4 provas individuais + estafeta) 
Categoria 5: Sub-área Raquetas – Badminton (pares) 
Categoria 6: Sub-área Dança – Dança e/ou Danças Sociais (Foxtrot) e/ou 
Tradicionais 
Matérias Alternativas  

 

 



 

 

Área dos Conhecimentos em Educação Física - Quadro Resumo 

APRENDIZAGEM DOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICA 

10º ANO 11º ANO 12º ANO 

O aluno Relaciona Aptidão Física e Saúde e 
identifica 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. 

Conhece e interpreta fatores de saúde e risco 
associados à  prática das atividades físicas, 
tais como doenças, lesões, substâncias 
dopantes e condições materiais, de 
equipamentos e de orientação do treino, 
utilizando esse conhecimento de modo a 
garantir a realização de atividade física em 
segurança. 

Identifica o tipo de atividade (desportiva ou 
outra) cuja prática pode, face à 
especificidade do esforço solicitado, 
contribuir para a melhoria da sua aptidão 
física, tendo em vista a sua saúde e bem-
estar. 

Conhece e interpreta os princípios fundamentais do 
treino das capacidades motoras, nomeadamente o 
princípio da continuidade, progressão, e 
reversibilidade, relacionando-os com o princípio 
biológico da autorrenovação da matéria viva, 
considerando-os na sua atividade física, tendo em 
vista a sua Aptidão Física. 

Conhece processos de controlo do esforço e 
identifica sinais de fadiga ou inadaptação à 
exercitação praticada, evitando riscos para a 
Saúde, tais como: dores, mal estar, 
dificuldades respiratórias, fadiga e 
recuperação difícil. 

Conhece e aplica em todas as situações as 
principais orientações metodológicas do 
treino das capacidades motoras mais 
diretamente relacionadas com a saúde, 
evitando erros que comprometam a sua 
saúde, a segurança ou a melhoria da sua 
aptidão física. 

Nota: efecuar revisões no âmbito da 
caracterização das capacidades motoras e 
dos mecanismos de adaptação ao exercício 
físico 

Compreende a relação entre a dosificação da 
intensidade e a duração do esforço, no 
desenvolvimento ou manutenção das capacidades 
motoras fundamentais na promoção da saúde. 

Analisa criticamente as características de um 
estilo de vida saudável, relacionando-as com 
atitudes e comportamentos individuais e 
sociais dos jovens e adultos. 

 

 

 

 



 

APRENDIZAGEM DOS CONHECIMENTOS RELATIVOS À INTERPRETAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS ESTRUTURAS E FENÓMENOS SOCIAIS EXTRA-
ESCOLARES, NO SEIO DOS QUAIS SE REALIZAM AS ACTIVIDADES FÍSICAS 

10º ANO 11º ANO 12º ANO 

Compreende, traduzindo em linguagem própria, a 
dimensão cultural  da Actividade Física na 
actualidade e ao longo dos tempos: 

- identificando as características que lhe 
conferem essa dimensão; 

- reconhecendo a diversidade e variedade das 
atividades físicas, e os contextos e objetivos 
com que se realizam; 

distinguindo Desporto e Educação Física, 
reconhecendo o valor formativo de ambos, na 
perspetiva da educação permanente. 

Identifica fenómenos associados a limitações 
das possibilidades de prática das Atividades 
Físicas, da Aptidão Física e da Saúde dos 
indivíduos e das populações, tais como o 
sedentarismo e a evolução tecnológica, a 
poluição, o urbanismo e a industrialização, 
relacionando-os com a evolução das 
sociedades. 

Reconhece o desporto como um fenómeno 
social de grande importância: 

- identificando as características que lhe 
conferem essa dimensão; 

- considerando as profissões que lhe estão 
associadas e comparando-o com outras 
manifestações culturais; 

- analisando contextos e objetivos das 
grandes manifestações desportivas, de 
entre as quais os Jogos Olímpicos; 

identificando as principais instituições 
desportivas (Associações, Clubes, Federações, 
Comités Olímpicos, etc.) e o seu papel na 
organização e desenvolvimento desportivo 

Compreende, traduzindo em linguagem 

própria, o papel das Actividades Físicas na 

evolução do Homem e da Sociedade, 

reconhecendo a sua importância no domínio 

da Educação, do Trabalho e do Lazer. 

Analisa criticamente  aspetos gerais da ética 
na participação nas Atividades Físicas 
Desportivas, relacionando os interesses 
sociais, económicos, políticos e outros com 
algumas das suas “perversões”, 
nomeadamente: 

- A especialização precoce e a exclusão ou 
abandono precoces; 

- A dopagem e os riscos de vida e/ou 
saúde; 

- A violência (dos espectadores e dos 
atletas) vs espírito desportivo; 

- A corrupção vs verdade desportiva. 

 



 

 

 

 

 

10º ANO 
 
 

Matérias PNEF 

VOLEIBOL Parte Avançado 

FUTEBOL Parte Avançado 

GINÁSTICA SOLO Parte Avançado 

GINÁSTICA APARELHOS Elementar + Parte Avançado 

ATLETISMO Parte Avançado 

PATINAGEM Elementar 

DANÇA Elementar 

 

 

 

 

 



 

 

VOLEIBOL 
 

INTRODUTÓRIO, ELEMENTAR E AVANÇADO 
 

OBJECTIVO CRITERIOS DE ÊXITO CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO 

1. Coopera com os 
companheiros 
(9º e 10º ano) 

 escolhe as ações 
favoráveis ao êxito pessoal 
e do grupo; 

 admite as indicações que 
lhe dirigem 

 aceita as opções e falhas 
dos colegas, dando 
sugestões que favoreçam 
a sua melhoria 

Em situação de exercício e em jogo 

2. Conhece o objectivo de 
jogo, identifica e discrimina as 
principais acções que o 
caracterizam: 

 Serviço 

 Passe 

 Receção 

 Finalização 
bem como o modo de 
execução das principais ações 
técnico-tácticas e as regras 
essenciais do jogo, 
nomeadamente: 

 2 toques 

 transporte 

 violação da rede 

 violação da linha divisória 

 formas de jogar a bola 

 bola fora 

 faltas no serviço 

 rotação ao serviço 

 número de toques 
consecutivos por equipa 

 sistema de pontuação 

Adequa a sua acção a esse 
conhecimento. 
 

 Aceita as decisões de 
arbitragem; 

 identifica os respetivos 
sinais. 

 trata com igual 
cordialidade e respeito os 
colegas de equipa e os 
adversários. 

 

Como jogador e como árbitro. 

 
  



 

OBJETIVOS 
 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

3. Coopera mantendo a bola no ar 
através da manchete e passe (5º 
ano) 

 
 

4.1 Serve por baixo (5º ano) 
4.1 Serve por baixo ou por cima (8º, 
9º e 10º anos) 

4.1 Serve por baixo ou por cima (8º, 
9º e 10º anos) 

4.2 Recebe uma bola em manchete 
ou passe (5º ano) 

4.2 Recebe o serviço (6º e 7º anos) 
4.2 Recebe o serviço em manchete 
(9º e 10º anos) 

 

4.3 Passa a bola a um companheiro 
para finalizar ou envia a bola em 
passe colocado ou remate em 
apoio (8º ano) 
 

4.3 Passa a bola a um companheiro 
ou finaliza com passe colocado, 
remate ou amorti (10º ano) 

  
4.4 Remata, passa colocado ou faz 
amorti (9º e 10º anos) 

  
4.5 Efectua a protecção do ataque 
(9º e 10º anos) 

 
4.6 Na defesa executa um passe ou 
manchete (9º e 10º anos) 
 

4.6 Na defesa executa um passe ou 
manchete (9º e 10º anos) 

  4.7 Executa o bloco individual 

  
4.8 Protege a ação do companheiro 
no bloco 
(9º e 10º anos) 

5. Coopera em passe e manchete. 
5.1 Remata (8º ano) 
 

5. Realiza (9º e 10º anos): 

 remate 

 manchete (defesa alta e baixa) 

 bloco 

 deslocamentos e posições 
ofensiva e defensiva básicas 

 
5.2 Realiza defesa baixa do remate, 
em manchete (8º ano) 
 

 

 

6. Realiza: 

 passe alto de frente; 

 manchete; 

 serviço por cima; 

 remate em apoio; 

 remate em salto; 

 passe alto de costas. 

 

Em situação de exercício 1+1 
Grupos de 4 s/ rede 
Grupos de 4 à rede 
Grupos de 4 2+2 
Jogo 2x2 

Em situação de exercício critério à 
rede - Formas jogadas 
Jogo 4x4 

Em situação de exercício critério  
(1+1 e 2+1) à rede 
formas jogadas 
Jogo 4x4 
Jogo 6x6 (alternativo) 

 
 
 



 

FUTSAL 
 

INTRODUTÓRIO, ELEMENTAR E AVANÇADO 
 

OBJECTIVO CRITERIOS DE ÊXITO CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO 

1. Coopera com os companheiros 
(8º ao 10º ano). 

 escolhendo as acções favoráveis 
ao êxito pessoal e do grupo 

 aceitando as indicações que lhe 
dirigem 

 bem como as opções e falhas 
dos seus colegas 

 dando sugestões que permitam 
a sua melhoria 

Nos exercícios e no jogo 

2. Aceita as decisões da arbitragem 
e trata com igual cordialidade e 
respeito os companheiros e os 
adversários (8º ao 10º ano). 

 Identificando os respetivos 
sinais; 

 evitando acções que ponham 
em risco a sua integridade física, 
mesmo que isso implique 
desvantagem no jogo; 

Nos exercícios e no jogo 

3. Conhece o objectivo do jogo, a 
função e o modo de execução das 
principais acções técnico-tácticas e 
as suas principais regras (8º ao 10º 
ano): 

 início e recomeço do jogo 

 marcação de golos 

 bola fora e lançamento pela 
linha lateral 

 canto e pontapé de canto 

 principais faltas e incorrecções 

 marcação de livres e de grande 
penalidade 

 bola pela linha de fundo 

 e reposição da bola em jogo 

Adequa a sua actuação: 

 ao objectivo do jogo 

 à função e ao modo de 
execução das principais acções 
técnico-tácticas 

 as suas acções a esse 
conhecimento 

quer como jogador quer como 
árbitro 

 



 

OBJETIVOS 
 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

7.1 Pontapear a bola, parada e em 
movimento (3º ano) 

  

7.2  Realiza toques de sustentação 
com os pés, coxa e cabeça (3º ano). 

   

7.3 Cabecear a bola em posição 
frontal à baliza (3º ano). 

   

15.2 Recebe a bola controlando-a e 
enquadra-se ofensivamente, 
optando por Rematar, Passar ou 
Conduzir (4º ano) 

4.1 Recebe a bola e enquadra-se 
ofensivamente optando pela acção 
ofensiva mais adequada à situação 
(5º a 7º anos) 

4.1 Logo que recupera a posse da 
bola, enquadra-se ofensivamente, 
controlando a bola e opta pela ação 
ofensiva mais adequada à situação 
(8º ao 10º anos). 

15.3 Desmarca-se após passe e para 
se libertar do defensor (4º ano). 

4.2 Desmarca-se utilizando fintas e 
mudanças de direcção (5º a 7º 
anos) 

4.2 Desmarca-se, procurando criar 
situações de superioridade 
numérica favoráveis à continuação 
das ações ofensivas da sua equipa  

 
4.3 Realiza o Aclaramento (5º a 7º 
anos) 

 

15.4 Realiza defesa individual (4º 
ano) 

4.4 Logo que perde a posse da bola 
(defesa), marca o seu atacante (5º a 
7º anos) 

4.3 Logo que a sua equipa perde a 
posse da bola, reage de imediato 
procurando impedir a construção 
das ações ofensivas (8º ao 10º 
anos). 

15.5 Como guarda-redes, procura 
impedir o «golo» (4º ano) 

 
4.4 Como guarda-redes, procura 
impedir o «golo» (8º ao 10º anos). 

 

5. Realiza com oportunidade e 
correcção global, , as acções (5º a 7º 
ano): 

- recepção de bola; 
- remate; 
- remate de cabeça; 
- condução de bola; 
- drible; 
- finta; 
- passe; 
- desmarcação; 
- e marcação. 

5. Realiza os padrões técnicos das 
ações de (8º ao 10º anos): 

 recepção e controlo da bola; 

 remate; 

 remate de cabeça; 

 condução da bola; 

 drible; 

 passe; 

 finta; 

 desmarcação; 

 marcação; 

 pressão; 

 intercepção e desarme. 

Em exercício individual e/ou a pares 
Exercício em superioridade 
numérica (2 x1 ou 4 x2) 
Jogo 4 x4 com G.R. 

Exercício critério 
Jogo 5x5 

Exercício critério 
Jogo 5x5 

 
 



 

GINÁSTICA - SOLO 
INTRODUTÓRIO, ELEMENTAR E AVANÇADO 

 

OBJECTIVO CRITERIOS DE ÊXITO 
CONDIÇÕES 

DE 
REALIZAÇÃO 

1. Coopera com os 
companheiros e na 
gestão da aula (9º 
ao 12º anos) 

 Nas ajudas; 

 no seu desempenho 

 analisa o desempenho dos colegas; 

 da sugestões que favoreçam a melhoria das suas 
prestações e garantam condições de segurança 

 e colabora na preparação, arrumação e preservação 
do material 

Em todas as 
situações de 
aula 

 

OBJETIVOS 
 

ELEMENTAR I ELEMENTAR II AVANÇADO 

2.1 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine 
Cambalhota à frente (7º e 8º anos) 

2.1 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine 
Cambalhota à frente (7º e 8º anos) 

2.1 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine Rodada (9º 
e 10 anos) 

2.2 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine 
Cambalhota à frente após salto (7º 
e 8º anos) 

2.2 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine 
Cambalhota à frente saltada (7º e 
8º anos) 

2.2 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine 
Cambalhota à retaguarda com 
passagem por pino (9º e 10 anos) 

2.3 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine 
Cambalhota à retaguarda (7º e 8º 
anos) 

2.3 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine 
Cambalhota à retaguarda (7º e 8º 
anos) 

2.3 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine Posições de 
equilíbrio (ex.: avião, bandeira, 
etc.). (9º e 10 anos) 

2.4 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine Pino de 
cabeça (7º e 8º anos) 

2.4 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine Pino de 
braços terminando em cambalhota 
à frente (7º e 8º anos) 

2.4 Posições de flexibilidade (ex.: 
espargata, ponte, etc.). (9º e 10 
anos) 

2.5 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine Roda (7º e 
8º anos) 

2.5 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine Roda (7º e 
8º anos) 

2.5 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine Posições de 
força (ex.: posição angular, etc.) (9º 
e 10 anos) 

2.6 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine Avião (7º e 
8º anos) 

2.6 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine Avião (7º e 
8º anos) 

2.6 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine Saltos, 
voltas e afundos (9º e 10 anos) 

2.7 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine Posições de 
flexibilidade (ponte, espargata 
lateral e frontal, rã, etc.) (7º e 8º 
anos) 

2.7 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine Posições de  
flexibilidade (ponte, espargata 
frontal e lateral, rã, etc.) à sua 
escolha (7º e 8º anos). 

3.1 Realiza Roda a um braço (9º e 
10 anos) 

2.8 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine Saltos, 
voltas e afundos (7º e 8º anos) 

2.8 Elabora, realiza e aprecia uma 
sequência que combine Saltos, 
voltas e afundos (7º e 8º anos) 

3.2 Realiza Salto de mãos à frente 
(9º e 10 anos) 

5. Realiza o pino de braços seguido 
de cambalhota à frente (6º ano). 

3.1 Realiza Rodada (7º e 8º anos) 
  

 
3.2 Realiza Cambalhota à 
retaguarda com passagem por pino 
(7º e 8º anos) 

  



 

GINÁSTICA - APARELHOS 
INTRODUTÓRIO, ELEMENTAR E AVANÇADO 

 

OBJECTIVO CRITERIOS DE ÊXITO 
CONDIÇÕES DE 

REALIZAÇÃO 

1. Coopera com os 
companheiros 

 nas ajudas; 

 nas paradas e correcções que favoreçam a 
melhoria das suas prestações; 

 garantindo condições de segurança, pessoal e dos 
companheiros; 

 colabora na preparação, arrumação e 
preservação do material. 

Em todas as situações 
de aula 

 

OBJETIVOS 
 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

2.1 Realiza o Salto de eixo no bocke 
(5º ano) 

2. Realiza salto de eixo no plinto 
longitudinal (7º e 8º anos) 

 

2.2 Realiza o Salto entre-mãos 
bocke ou plinto transversal (5º ano) 

3. Realiza salto entre-mãos no 
bocke longitudinal (objectivo não 
contemplado no Programa) 

2.1 Realiza Salto entre-mãos no 
plinto longitudinal (9º e 10º anos) 

2.3 Realiza a Cambalhota à frente 
no plinto longitudinal (5º ano) 

 
2.2 Realiza Roda no plinto 
transversal (9º e 10º anos) 

4.1 Realiza um encadeamento na 
trave que combine com marcha à 
frente e atrás (5º ano) 

  

 
 



 

ATLETISMO 
 

INTRODUTÓRIO, ELEMENTAR E AVANÇADO 
 

OBJECTIVO CRITERIOS DE ÊXITO 
CONDIÇÕES DE 

REALIZAÇÃO 

1. Coopera com os 
companheiros 

 aceitando e dando sugestões; 

 de acordo com as exigências técnicas e regulamentares; 

 cumprindo as regras de segurança, bem como de 
preparação, arrumação e preservação do material. 

Em todas as situações 
de aula 

 

 
OBJETIVO 

 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

Efetua uma corrida de velocidade (concurso individual - 40 a 60 metros) 

com partida de pé (5º ano). 

 

concurso individual numa distância 
de 40 mt 

partindo agachado em tacos (7º 
ano). 

 

concurso individual numa distância 
de 40 mt a 60 mt 

partindo agachado em tacos – 
regulamento da competição (9º ao 
12º anos) 

 

competição 60 mt 

Salta em altura (concurso individual) 

com técnica de tesoura (5º ano) 

 

concurso individual 4 a 6 passadas 
de balanço 

com técnica de Fosbury Flop – 5 a 8 
passadas(7º e 8º anos) 

 

concurso individual 5 a 8 passadas 
de balanço 

com a técnica de Fosbury Flop – 
concurso (9º ao 12º anos) 

 

competição 

Corrida de estafetas 

Efetua uma corrida de estafetas – 
(6º ano) 

Zona de transmissão, com controlo 
visual e em movimento 

 

4x50 mt 

Efetua uma corrida de estafetas – 
(7º e 8º anos) 

+ após sinal sonoro e sem controlo 
visual 

 

4x50 mt 

Efetua uma corrida de estafetas – 
(9º ao 12º anos) 

+ técnica entrega testemunho 
(ascendente/descendente); receção 
em aceleração sem controlo visual 

 

4x60 mt; 4x80 mt; 4x100 mt 

 

PATINAGEM 
INTRODUTÓRIO, ELEMENTAR E AVANÇADO 
OBJECTIVOS COMUNS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO 

 Cooperar com os companheiros;  

 Empenhar-se nas aprendizagens; 

 Aceitar as indicações do Professor; 

 Colaborar na preparação, arrumação e preservação do material; 

 Cumprir as regras de Segurança. 

Em todas as situações de aula 



 

 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

EM CONCURSO 
INDIVIDUAL 

NUM PERCURSO PERCURSO/ JOGOS PERSEGUIÇÃO/ ESTAFETAS 

1 - Marchar sobre os patins com variações de ritmo e amplitude da passada, mantendo o Equilíbrio; 

2 - Recuperar o Equilíbrio agachando-se ou, ao desequilibrar-se totalmente, baixar-se e «fechar» para sentar ou 
rolar, amortecendo impacto sem colocar mãos/braços no solo; 

3 - Deslizar de «Cócoras», após impulso de um colega, mantendo os patins paralelos e os braços à frente, 
Elevando-se (sem perder o equilíbrio) e Baixando-se para se sentar antes de parar; 

4 - Deslizar sobre 1 patim, apoiando-o um passo à frente e deslocando o peso do corpo para esse apoio, 
mantendo-se em Equilíbrio até se imobilizar totalmente; 

5 - Deslizar para a frente com impulso alternado de um e outro pé, colocando peso do corpo sobre patim de 
apoio, movimentando braços em harmonia com deslocamento; 

 
6 - Curvar com os pés paralelos, à direita e à esquerda com ligeira inclinação dos pés e 
do tronco para o lado para onde vai virar, mantendo o Equilíbrio; 

 
7 - Travar em «T» após deslize para a frente, no menor espaço de tempo mantendo o 
equilíbrio e ficando em condições de iniciar novo deslize; 

  

8 - Arrancar para a frente, para a esquerda e para a direita, 
apoiando o patim na direcção desejada e impulsionando-se 
pela colocação do peso do corpo sobre esse apoio, 
coordenando a acção dos membros inferiores com a 
inclinação do tronco; 

  

9 - Deslizar para a frente sobre 1 apoio, flectindo a perna 
livre (com o patim à altura do joelho da outra perna) 
mantendo a figura e o controlo do deslocamento em 
Equilíbrio («Quatro»); 

  
10 - Deslizar para trás com os patins paralelos, após impulso 
inicial de um colega ou na parede; 

  
11 - «Meia-Volta», em deslocam. para frente ou trás, 
invertendo a orientação corporal e continuando deslize no 
mesmo sentido; 

  
12 - Deslizar para a frente e também para trás, Afastando e 
Juntando respectivamente as Pontas dos Pés e os 
Calcanhares (desenhando um encadeamento de círculos); 

  
13 - Curvar com «Cruzamento de Pernas», cruzando a perna 
do lado de fora da curva e realizando esse apoio à frente e 
«por dentro» do apoio anterior; 

  

14 - Travar de Lado, com os patins paralelos e afastados, 
levando o patim de «fora» a descrever uma curva mais 
ampla, colocando o peso do corpo no patim de dentro e 
pressionando o patim de «fora» contra o solo, até à 
imobilização total (patins 2 eixos); 

  
15 - Travar em (ou após passar a) Deslize para Trás 
apoiando o travão no solo e ficando em condições de iniciar 
novo deslize (patins 2 eixos); 

  

16 - Saltos a um e dois pés, após deslizar para a frente, 
sobre obstáculos ou marcas traçadas no solo, com impulsão 
simultânea de um ou dois pés e recepção ao solo com os 
membros inferiores semi-flectidos, em equilíbrio e 
segurança. 

  



 

 

 

 

 

 

11º ANO 
 

Matérias PNEF 

BASQUETEBOL Parte Avançado 

ANDEBOL Elementar 

GINÁSTICA SOLO Parte Avançado 

GINÁSTICA APARELHOS Elementar + Parte Avançado 

ATLETISMO Parte Avançado 

RAQUETAS Elementar 

DANÇA Elementar 

 

 

 

 

 



 

 
BASQUETEBOL 

 

 
INTRODUTÓRIO, ELEMENTAR E AVANÇADO 

 

OBJECTIVO CRITERIOS DE ÊXITO CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO 

1. Coopera com os companheiros 
(9º e 10º anos) 

 escolhe as ações favoráveis ao 
êxito pessoal e do grupo; 

 aceita as indicações que lhe 
dirigem; 

 aceita as opções e falhas dos 
seus colegas; 

 dá sugestões que favoreçam a 
melhoria dos colegas. 

Em situação de exercício e jogo 

2. Aceita as decisões da arbitragem 
(9º e 10º anos) 

 identifica os respetivos sinais; 

 trata com igual cordialidade e 
respeito os companheiros e os 
adversários; 

 evita ações que ponham em 
risco a sua integridade física, 
mesmo que isso implique 
desvantagem no jogo 

Como jogador e como árbitro 

3. Conhece o objetivo do jogo, a 
função e o modo de execução das 
principais ações técnico-táticas e as 
regras, nomeadamente: 

 formas de jogar a bola; 

 início e recomeço do jogo; 

 bola fora; 

 passos; 

 dribles; 

 bola presa; 

 faltas pessoais; 

 3 segundos 

 Adequa as suas ações a esse 
conhecimento 

Como jogador e como árbitro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBJETIVOS 
INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

4.1 Recebe a bola (6º ano) 
4.1.1 + 4.1.2  Logo que a sua equipa 
recupera a posse da bola, 
desmarca-se (7º e 8º anos) 

4.1.1 desmarca-se de imediato 
visando a  finalização rápida, em 
vantagem numérica e/ou posicional 
(9º e 10º anos) 

4.1.1 Lança na passada ou parado 
de curta distância (6º ano) 

4.1.3 Concretiza a progressão da 
bola selecionando a ação mais 
ofensiva: passe ou drible (7º e 8º 
anos) 

4.1.2 Na reposição da bola em jogo 
ou na recuperação da bola pela sua 
equipa e se é portador da bola, opta 
pela forma mais rápida de 
progressão (9º e 10º anos) 

4.1.2 Dribla para progredir para 
lançamento ou passe (6º ano) 

4.2 Ao entrar na posse da bola, 
enquadra-se em atitude ofensiva 
básica (7º e 8º anos) 

4.1.3 Explora situações de 3 x 2 ou 
2 x 1 (9º e 10º anos) 

4.1.3 Passa com segurança (6º ano) 
4.2.3 Passa e cria novas 
possibilidades ofensivas (7º e 8º 
anos) 

4.2.1 Sem posse de bola ocupa uma 
posição que permita o ataque em 
cinco abertos (9º e 10º anos) 
desmarca-se abrindo linhas de 
passe 

4.2 Desmarca-se (6º ano) 
4.3.1 Realiza trabalho de receção 
(7º e 8º anos) 

4.2.2 Com posse de bola enquadra-
se ofensivamente numa atitude de 
tripla ameaça (9º e 10º anos) 

4.3 Assume de imediato uma 
atitude defensiva (6º ano) 

4.3.2 Aclara em corte para o cesto 
(7º e 8º anos) 

4.2.3 Participa ativamente no 
ressalto ofensivo (9º e 10º anos) 

4.4 Participa no ressalto (6º ano) 
4.3.3 Participa no ressalto ofensivo 
(7º e 8º anos) 

4.3 Logo que perde a posse da bola, 
assume uma atitude defensiva 
dirigindo-se de imediato ao seu 
adversário direto (9º e 10º anos) 

 
4.4 Logo que perde a posse da bola 
assume de imediato atitude 
defensiva (7º e 8º anos) 

 

 
4.4.3 Participa no ressalto 
defensivo (7º e 8º anos) 

 

5. Realiza (6º ano): 
 receção; 
 passe (de peito e picado); 
 paragens e rotações sobre um 

apoio; 
 lançamento na passada e 

parado; 
 drible de progressão 
 Mudança de direção e de mão 

pela frente 

5. Realiza (7º e 8º anos): 
 fintas de arranque em drible 
 receção-enquadramento 
 drible de progressão com 

mudanças de direção pela 
frente 

 drible de proteção 
 passe com uma mão 
 passe e corte 
 ressalto 
 posição defensiva básica 
 enquadramento defensivo 
 lançamento em salto 
 mudanças de direção entre 

pernas 
 mudanças de direção por trás 

das costas 
 lançamento com interposição 

de uma perna 
 arranque em drible (direto ou 

cruzado). 

5. Realiza (9º e 10º anos): 
 Drible; 
 passe-recepção; 
 lançamento; 
 ressalto; 
 fintas; 
 enquadramento ofensivo; 
 posição básica defensiva; 
 enquadramento defensivo 
 Deslizamento; 
 Sobremarcação 
  
em exercícios critério e situação de 
jogo 

Exercício critério individual 

Jogo 3x3 em ½ campo 

Exercício critério individual 

Jogo 5x5 em campo inteiro 

Exercício critério – formas jogadas 

Jogo 5x5 em campo inteiro 

 



 

ANDEBOL 
 

INTRODUTÓRIO, ELEMENTAR E AVANÇADO 
 

OBJECTIVO CRITERIOS DE ÊXITO CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO 

1. Coopera com os 
companheiros (9º ano) 

 escolhendo as ações 
favoráveis ao êxito pessoal 

 escolhendo as ações 
favoráveis ao êxito do grupo 

 admitindo as indicações que 
lhe dirigem 

 aceitando as opções e falhas 
dos seus colegas 

 dando sugestões que 
favoreçam a sua melhoria 

nos exercícios quer no jogo 

2. Aceita as decisões da 
arbitragem e trata com igual 
cordialidade e respeito os 
companheiros e os 
adversários (9º ano) 

 evitando ações que ponham 
em risco a sua integridade 
física, mesmo que isso 
implique desvantagem no 
jogo 

 aceita decisões da 
arbitragem 

nos exercícios quer no jogo 

3. Conhece o objectivo do 
jogo, a função e o modo de 
execução das principais ações 
técnico-tácicas e as regras (9º 
ano): 

 início e recomeço do jogo; 

 formas de jogar a bola; 

 violações por dribles e 
passos; 

 violações da área de 
baliza; 

 infracções à regra de 
conduta com o adversário 
e respectivas 
penalizações. 

 adequando a sua actuação a 
esse conhecimento quer 
como jogador quer como 
árbitro 

nos exercícios quer no jogo 

 
  



 

OBJECTIVO 
 

INTRODUTÓRIO INTRODUTÓRIO/ELEMENTAR ELEMENTAR/AVANÇADO 

4.1 Após a recuperação da bola pela 
sua equipa opta pela solução mais 
adequada (7ºano) 

Desmarca-se; passe ofensivo; drible 
progressão para finalizar; remata 

4.1 Após a recuperação da bola pela sua equipa opta pela solução mais 
adequada visando o contra-ataque (9ºano) 

+ ocupação equilibrada do espaço de jogo; finalização vantagem numérica 
ou posicional; remate em salto 

 
4.2 Quando a equipa não consegue vantagem numérica e ou posicional 
(por contra-ataque) que lhe permita a finalização rápida, continua as 
ações ofensivas, garantindo a posse da bola (9º ano) 

 

Circulação da bola; compensação 
ofensiva; linhas passe de apoio; 
fintas e mudanças direção; fixa 
defesa; passe e vai; entradas; 

 + ocupação espaço em amplitude e 
profundidade (trapézio ofensivo); 
1x1 (exploração horizontal e 
vertical) 

4.2 Logo que a sua equipa perde a 
posse da bola, assume atitude 
defensiva , marcando o seu 
adversário direto (defesa individual) 
(7º ano). 

Procura impedir ou dificultar a 
progressão (jogador com bola) e a 
receção da bola (jogador sem bola) 

4.3 Logo que a sua equipa perde a 
posse da bola, assume de imediato 
atitude defensiva (defesa 
individual), recuando rápido para o 
seu meio-campo (9º ano) 

+ colabora na orientação da defesa 
(avisa os companheiros da 
movimentação dos adversários) 

4.3 Logo que a sua equipa perde a 
posse da bola, assume de imediato 
atitude defensiva, recuando 
rapidamente para o seu meio-
campo (defesa individual), 
procurando recuperar a posse da 
bola 

+ deslocamentos defensivos 
frontais; marcação de vigilância e 
de controlo 

4.3 Enquanto guarda-redes procura 
impedir o golo (7ºano) 

Enquadra-se com a bola; inicia o 
contra-ataque 

4. Enquanto guarda-redes procura impedir o golo (9ºano) 

+ inicia o contra-ataque direto ou apoiado; avisa os colegas dos 
movimentos da bola e adversários 

5. Realiza as acções (7º ano): 

 passe-recepção; 

 drible-remate; 

 recepção-remate; 

 remate em salto; 

 fintas para desenquadrar o 
adversário directo; 

 fintas e mudanças de direcção 
em drible; 

 acompanhamento do jogador 
com e sem bola. 

5. Realiza (8º e 9º anos): 

 passe-recepção; 

 drible-remate; 

 recepção-remate; 

 remate em salt; 

 fintas para desenquadrar o 
adversário directo; 

 fintas e mudanças de direcção 
em drible; 

 acompanhamento do jogador 
sem bola; 

 acompanhamento e pressão ao 
jogador com bola. 

5. Realiza as acções (10º ano): 

 remates em suspensão; 

 remates em apoio; 

 fintas; 

 mudanças de direcção; 

 deslocamentos ofensivos; 

 posição base defensiva; 

 colocação defensiva; 

 deslocamentos defensivos; 

 desarme; 

 marcação de controlo; 

 marcação de vigilância; 

Exercício critério 

Jogo 5x5 ou 7x7 

Exercício critério 

Jogo 5x5 ou 7x7 

Exercício critério 

Jogo 5x5 ou 7x7 

 
 



 

GINÁSTICA - SOLO 
 

INTRODUTÓRIO, ELEMENTAR E AVANÇADO 
 

OBJECTIVO CRITERIOS DE ÊXITO CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO 

1. Coopera com os 
companheiros e na gestão da 
aula (9º ao 12º anos) 

 Nas ajudas; 

 o seu desempenho 

 analisa o desempenho dos 
colegas; 

 da sugestões que favoreçam 
a melhoria das suas 
prestações e garantam 
condições de segurança 

 e colabora na preparação, 
arrumação e preservação do 
material 

Em todas as situações de 
aula 

 

OBJECTIVO 
 

ELEMENTAR II AVANÇADO 

2.1 Elabora, realiza e aprecia uma sequência que 
combine Cambalhota à frente (7º e 8º anos) 

 

2.2 Elabora, realiza e aprecia uma sequência que 
combine Cambalhota à frente saltada (7º e 8º anos) 

 

2.3 Elabora, realiza e aprecia uma sequência que 
combine Cambalhota à retaguarda (7º e 8º anos) 

2.2 Elabora, realiza e aprecia uma sequência que 
combine Cambalhota à retaguarda com passagem por 
pino (9º e 10 anos) 

2.4 Elabora, realiza e aprecia uma sequência que 
combine Pino de braços terminando em cambalhota à 
frente (7º e 8º anos) 

 

2.5 Elabora, realiza e aprecia uma sequência que 
combine Roda (7º e 8º anos) 

2.1 Elabora, realiza e aprecia uma sequência que 
combine Rodada (9º e 10 anos) 

2.6 Elabora, realiza e aprecia uma sequência que 
combine Avião (7º e 8º anos) 

2.3 Elabora, realiza e aprecia uma sequência que 
combine Posições de equilíbrio (ex.: avião, bandeira, 
etc.). (9º e 10 anos) 

2.7 Elabora, realiza e aprecia uma sequência que 
combine Posições de flexibilidade (ponte, espargata 
frontal e lateral, rã, etc.) à sua escolha (7º e 8º anos). 

2.4 Posições de flexibilidade (ex.: espargata, ponte, 
etc.). (9º e 10 anos) 

 
2.5 Elabora, realiza e aprecia uma sequência que 
combine Posições de força (ex.: posição angular, etc.) 
(9º e 10 anos) 

2.8 Elabora, realiza e aprecia uma sequência que 
combine Saltos, voltas e afundos (7º e 8º anos) 

2.6 Elabora, realiza e aprecia uma sequência que 
combine Saltos, voltas e afundos (9º e 10 anos) 

3.1 Realiza Rodada (7º e 8º anos) 3.1 Realiza Roda a um braço (9º e 10 anos) 

3.2 Realiza Cambalhota à retaguarda com passagem 
por pino (7º e 8º anos) 

3.2 Realiza Salto de mãos à frente (9º e 10 anos) 

 



 

GINÁSTICA - MINI-TRAMPOLIM 
 

INTRODUTÓRIO, ELEMENTAR E AVANÇADO 
 

OBJECTIVO CRITERIOS DE ÊXITO CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO 

1. Coopera com os 
companheiros 

 nas ajudas; 

 nas paradas e correcções que favoreçam a 
melhoria das suas prestações; 

 garantindo condições de segurança, pessoal 
e dos companheiros; 

 colabora na preparação, arrumação e 
preservação do material. 

Em todas as situações de aula 

 

OBJECTIVO 
 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

3.1 Realiza o salto em extensão 
(vela) (5º ano) 

  

3.2 Realiza o salto Engrupado (5º 
ano) 

  

3.3 Realiza a Meia pirueta vertical 
(para a direita e esquerda) (5º ano) 

3.3 Realiza no mini-trampolim 
Pirueta vertical (para a direita e 
esquerda) (7º e 8º anos). 

 

 
3.4 Realiza Carpa de pernas 
afastadas (7º e 8º anos). 

 

 
3.5 Realiza 3/4 Mortal à frente 
engrupado e encarpado 

3.1 Realiza Mortal à frente 
engrupado e encarpado  

 
3.6 Realiza 1/4 Mortal á 
rectaguarda 

3.3 Realiza Mortal engrupado à 
rectaguarda 

 

 



 

ATLETISMO 
 

INTRODUTÓRIO, ELEMENTAR E AVANÇADO 
 

OBJECTIVO CRITERIOS DE ÊXITO 
CONDIÇÕES DE 

REALIZAÇÃO 

1. Coopera com os 
companheiros 

 aceitando e dando sugestões; 

 de acordo com as exigências técnicas e 
regulamentares; 

 cumprindo as regras de segurança, bem como de 
preparação, arrumação e preservação do material. 

Em todas as situações 
de aula 

 

OBJETIVO 
 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

Realiza uma corrida de barreiras 

transpondo pequenos obstáculos 
(6º ano) 

 

concurso individual de curta 
distância, com obstáculos separados 
entre si a distâncias variáveis 

Efectua uma corrida de barreiras 
com partida agachada, em tacos 
(8º e 9º anos) 

 

concurso individual 

Efectua uma corrida de barreiras 
com partida de tacos (9º ao 12º 
anos)  

 

concurso individual em 50 a 100 m 

Realiza salto em comprimento 

com a técnica de voo na passada 
(6º ano) 

 

concurso individual com corrida de 
balanço de seis a dez passadas e 
impulsão numa zona de chamada 

com a técnica de voo na passada 
(6º ano). 

 

concurso individual com corrida de 
balanço (seis a dez passadas), 
impulsão numa zona de chamada e 
conservando a perna de impulsão 
atrasada 

com a técnica de voo na passada 
(9º ao 12º anos) 

 

concurso individual, corrida de 
balanço ajustada e inclinando o 
tronco à frente para receção na 
caixa de saltos 

Realiza lançamento do peso 

de lado (6º ano) 

 

concurso individual sem balanço, 
com 2 kg/3 kg 

de costas (7º e 8º anos) 

 

concurso individual com 3kg/4 kg 
sem balanço num círculo de 
lançamentos 

com deslizamento (9º ao 12º anos) 

 

concurso individual com 3 kg/4 kg, 
de um círculo de lançamentos 

 
 
 



 

BADMINTON (SINGULARES) 
 

INTRODUTÓRIO, ELEMENTAR E AVANÇADO 
 

OBJECTIVO CRITERIOS DE ÊXITO 
CONDIÇÕES DE 

REALIZAÇÃO 

1. Coopera com os 
companheiros 

 escolhendo as acções favoráveis ao êxito pessoal e 
do grupo 

 aceitando as indicações que lhe dirigem e dando 
sugestões que possibilitem a melhoria das suas 
prestações 

em todas as situações 
de aula. 

 
OBJETIVO 

 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

2. Conhece o objetivo do jogo, a 
sua regulamentação básica e a 
pontuação do jogo de singulares 
(7º ano):  
Como jogador e como árbitro 

  

2. identifica e discrimina as 
principais ações que o caracterizam 
(7º ano): 

 Clear; 

 Lob; 

 serviço curto; 

 serviço comprido 
Em exercício e jogo 

  

3. Coopera com o companheiro, 
batendo e devolvendo o volante, 
evitando que este toque no chão 
Situação de exercício distanciados 
cerca de 6 m 

3. Em cooperação com o 
companheiro, desloca-se e 
posiciona-se correctamente, para 
devolver o volante (evitando que 
este caia no chão), utilizando 
diferentes tipos de batimentos (8º 
ao 11º/12º). 
grupos de dois, em situação de 
exercício critério num campo de 
badminton 

4. age com intencionalidade, no 
sentido de alcançar ponto imediato 
ou alcançar (acumular) vantagem 
(12º ano) 
em situação de jogo de singulares 

4. Executa o serviço curto e 
comprido 
 
Em situação de exercício num 
campo de badminton 

4.1 Serve, curto e comprido (na 
área de serviço e na diagonal) (8º ao 
11º/12º) 
situação de exercício, num campo 
de badminton 

5. Realiza, com correcção e 
oportunidade, as técnicas de (12º 
ano): 

 Clear; 

 Lob; 

 Drive; 

 Remate; 

 Amorti; 

 Serviço curto e comprido 
em situação de jogo de singulares 

 
4.2 Remata (8º ao 11º/12º) 
situação de exercício, num campo 
de badminton 

 

 


