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PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO SUMATIVA 

 

Atividades Físicas, Aptidão Física e Conhecimentos 

Este documento foi elaborado em consonância com as orientações veiculadas pelos Programas 

Nacionais de Educação Física e as metas de aprendizagem que perfilham de uma conceção de 

Educação Física pedagogicamente orientada para promover o desenvolvimento eclético e 

multilateral do aluno em três áreas específicas (A – Atividades Físicas; B – Aptidão Física e C – 

Conhecimentos). 

 

 Atividades Físicas 

No domínio das Atividades Físicas em conformidade com os PNEF e as presentes Metas de EF 

considera-se que um aluno cumpre um nível (Introdução, Elementar ou Avançado) quando o seu 

desempenho representa a totalidade de capacidades e conhecimentos expressas no nível 

considerado. (ver anexo) 

É de realçar de que um aluno, para atingir determinado nível, tem de em todas as matérias, 

cumprir os parâmetros inseridos no domínio das atitudes, tais como, por exemplo: 

“Nos Jogos desportivos Colectivos o aluno deve: 

Cooperar 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. 

Aceitar as decisões da arbitragem, identificando os respectivos sinais 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.”  

Assim, os níveis são: 

- «Introdução», onde se incluem as habilidades, técnicas e conhecimentos que representam a 

aptidão específica ou preparação de base («fundamentos»);  

- «Elementar», nível onde se discriminam as capacidades e conhecimentos constituintes do domínio 

(mestria) da matéria nos seus elementos principais e já com carácter mais formal, relativamente à 

modalidade da Cultura Física a que se referem;  

- «Avançado», que estabelece as capacidades e conhecimentos e formas de participação nas 

atividades típicas da matéria, correspondentes ao nível superior, que poderá ser atingido no quadro 

da disciplina de Educação Física. (Por isso mesmo, este nível surge como programa alternativo do 3º 

ciclo no todo ou em parte). 

 

 As presentes Metas eliminam a possibilidade de atribuição de “Partes do Nível”. O aluno 

encontra-se num determinado nível e a trabalhar para alcançar o nível seguinte, quando já 

manifesta todas as capacidades e conhecimentos definidos para esse primeiro nível. 

 

 Algumas matérias (como o atletismo e a ginástica de aparelhos) são consideradas na sua 

globalidade, assim, para o aluno ter um determinado nível nessas matérias tem de revelar esse 

mesmo nível em todas as disciplinas que compõe essa matéria, caso contrário, ser-lhe-á 

atribuído o nível da disciplina de nível inferior. Exceção feita no Atletismo em que será 
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considerado o 2º nível inferior da disciplina. Já na Ginástica de aparelhos, para o aluno ter nível 

Introdução tem de manifestar nível Introdução em todas as matérias que o constituem 

(Minitrampolim e salto no plinto). 

 
 

 Sempre que um aluno não consiga manifestar todas as capacidades e conhecimentos do nível 

Introdução, será qualificado de Não Introdução. 

 

METAS DE APRENDIZAGEM – Domínio das Atividades Físicas – Normas de aplicação 

(do total da matérias leccionadas, são selecionadas no máximo 6 matérias respeitando 

as condições explícitas na tabela seguinte) 

 

 

NÍVEL 3 - Atividades Físicas 

Ano de Escolaridade 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

METAS 
3 Níveis 

Introdução 
4 Níveis 

Introdução 
5 Níveis 

Introdução 
5 Níveis 

Introdução 
6 Níveis: 

6 Introdução  

J
P

D
 Jogos Pré-

Desportivos  
(2º ciclo) 

3 Níveis  

(de matérias 
de 

subdomínios 
diferentes) 

1 Nível  
 

 

J
D

C
 

Futebol 

2 Níveis 

1 Nível  

3 Níveis  

Basquetebol 

Voleibol 

Andebol 

G
IN

 Solo 

1 Nível  Aparelhos 

Acrobática (3º ciclo) 

ATLETISMO (Corridas, Saltos 
e Lançamentos) 

2 Níveis  

(matérias de 
subdomínios 
diferentes) 

3 Níveis  3 Níveis 

 Nível do 
subdomínio da 

Dança 

 
2 Níveis de 2 

matérias  
(dos subdomínios 

restantes sendo 
de subdomínios 

diferentes) 

DANÇA 
Sociais 

Tradicionais 

RAQUETES (Badminton) 

PATINAGEM 
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NÍVEL 4 - Atividades Físicas 

Ano de Escolaridade 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

METAS 
4 Níveis 

Introdução 
4 Níveis 

Introdução 
6 Níveis 

Introdução 
6 Níveis 

Introdução 

6 Níveis: 
5 Introdução  
1 Elementar 

J
P

D
 Jogos Pré-

Desportivos  
(2º ciclo) 

4 Níveis  

(de matérias 
de 

subdomínios 
diferentes) 

2 Níveis  

 

J
D

C
 

Futebol 

3 Níveis 

2 Níveis 
2 Níveis 

Introdução 1 
Nível Elementar 

(sendo 1 dos 
níveis da 
ginástica)  

Basquetebol 

Voleibol 

Andebol 

G
IN

 Solo 

1 Nível  Aparelhos 

Acrobática (3º ciclo) 

ATLETISMO (Corridas, Saltos 
e Lançamentos) 

2 Níveis  

(matérias de 
subdomínios 
diferentes) 

3 Níveis  3 Níveis 

 Nível do 
subdomínio da 

Dança 
2 Níveis de 2 

matérias  
(dos subdomínios 

restantes sendo de 
subdomínios 
diferentes) 

DANÇA 
Sociais 

Tradicionais 

RAQUETES (Badminton) 

PATINAGEM 

 

 

 

NÍVEL 5 - Atividades Físicas 

Ano de Escolaridade 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

METAS 
5 Níveis 

Introdução 
6 Níveis 

Introdução 
7 Níveis 

Introdução 
7 Níveis 

Introdução 

7 Níveis: 
5 Introdução  

2 Nível 
Elementar 

J
P

D
 Jogos Pré-

Desportivos  
(2º ciclo) 

5 Níveis  

(de matérias 
de 

subdomínios 
diferentes) 

1 Nível   

J
D

C
 

Futebol 

1 Nível 2 Níveis 2 Níveis 2 Níveis 
Basquetebol 

Voleibol 

Andebol 

G
IN

 Solo 

1 Nível 1 Nível 1 Nível  1 Nível  Aparelhos 

Acrobática (3º ciclo) 

ATLETISMO (Corridas, Saltos 
e Lançamentos) 

3 Níveis  

(matérias de 
subdomínios 
diferentes) 

4 Níveis  

1 Nível 1 Nível 

DANÇA 
Sociais 

1 Nível 1 Nível 
Tradicionais 

RAQUETES (Badminton) 1 Nível 1 Nível 

PATINAGEM 1 Nível 1 Nível 
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 Aptidão Física 

A área de Aptidão Física subentende o desenvolvimento das capacidades motoras, 

condicionais e coordenativas como a Força, a Velocidade, a Resistência e a Flexibilidade. Estas são 

avaliadas tendo como valores de referência, os estipulados para a Zona Saudável de Aptidão Física 

(ZSAF) do Fitnessgram (tendo em conta a idade e o género do executante).  

Esta área não contribui para a classificação obtida no final dos períodos ou do ano (nível 

classificativo) mas é condição essencial para a transição de ano.  

Para o aluno obter aproveitamento nesta área tem de ser considerado APTO nas 

capacidades físicas definidas para cada ano escolar (valores dentro da ZSAF). 

 

DOMINIO II - Aptidão Física 

5º - 8º 
Ano 

Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FitnessGram) no teste de 
aptidão aeróbia (vaivém).  
Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FitnessGram) no teste de 
aptidão muscular da categoria: Força e Resistência Abdominal (abdominais). 

Estar na ZSAF 
nos 2 testes 

definidos 

9º 
Ano 

Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FitnessGram) no teste de 
aptidão aeróbia (vaivém).  
Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FitnessGram) em dois 
testes de aptidão muscular, um da categoria Força Abdominal (abdominais) e outro 
das restantes categorias (Força Superior, Força e Flexibilidade do Tronco e 
Flexibilidade). 

Estar na ZSAF 
nos 3 testes 

definidos 

 

 Conhecimentos 

A área de Conhecimentos pretende dar a conhecer ao aluno os “processos de elevação e 

manutenção da Condição Física” e a “interpretação e participação nas estruturas e fenómenos 

sociais extra-escolares, no seio dos quais se realizam as actividades físicas”, promovendo a 

aquisição de hábitos de prática de actividade física regular, de forma autónoma, que possam ser 

mantidos futuramente.  

É da responsabilidade do SDEF seleccionar, de dois em dois anos (2º ciclo) e de três em três 

anos (3º ciclo), um conjunto de conhecimentos neste âmbito, a serem desenvolvidos ao longo de 

cada ciclo (2º e 3º ciclo). 

À semelhança da área de Aptidão Física, a área de Conhecimentos é condição de 

aprovação ou retenção, podendo o aluno ser considerado Apto ou Não Apto, não interferindo o 

resultado no cálculo da classificação obtida. 

 

DOMINIO III - Conhecimentos 

De acordo com os objectivos do Programa (PNEF) do 2.º e 3.º Ciclo. 

 

 

 



Protocolo de Avaliação Sumativa  E. B. 2, 3 Eugénio dos Santos 

SUBDEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                                       2012-2013 6 

ANEXO 

2º CICLO 
DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES MOTORAS CONDICIONAIS E COORDENATIVAS  

(5º e 6º Ano) 

R
E

S
IS

T
Ê

N
C

IA
 

O aluno realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, percursos de habilidades ou outras: 
- Ações motoras globais de longa duração (acima dos oito minutos), com intensidade moderada a 
vigorosa, sem diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando 
com relativa rapidez após o esforço. 
- Corrida numa direção e na oposta (Vaivém) percorrendo de cada vez uma distância de 20m, 
aumentando o ritmo da passada em cada minuto, atingindo ou ultrapassando o número de percursos de 
referência (Zona Saudável de Aptidão Física - ZSAF). 

F
O

R
Ç

A
 

O aluno realiza com correção, em circuitos de treino ou exercitação simples, com volume e intensidade 
definidas pelo professor: 
-  Ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada velocidade de contração 
muscular. 
- Salto horizontal a pés juntos na máxima distância, partindo da posição de parado, com pés paralelos, 
atingindo ou ultrapassando o nível de prestação definido.  
- Lançamento de uma bola medicinal de 3/4kg, partindo da posição de pé com a bola agarrada junto ao 
peito, à máxima distância, atingindo ou ultrapassando o nível de prestação definido. 
- Ações motoras de contração muscular localizada, vencendo resistências, de carga fraca ou ligeira, com 
elevada velocidade em cada ação, em esforços de duração relativamente prolongada, resistindo à 
fadiga, sem diminuição nítida de eficácia. 
- O maior número de extensões/flexões rápidas e completas de braços (a 90º), num ritmo aproximado de 
uma flexão em cada 3 segundos, partindo da posição facial, mantendo o corpo em extensão, atingindo 
ou ultrapassando o nível de prestação definido (ZSAF). 
- O maior número possível de flexões do tronco, até ao limite definido (até aos 75), partindo da posição 
de deitado dorsal, com os membros superiores junto ao corpo e os membros inferiores flectidos (140º) 
com os pés totalmente apoiados no chão, atingindo ou ultrapassando o nível de prestação definido 
(ZSAF). 
- O maior número de elevações rápidas do tronco, até à horizontal, em 30 segundos, partindo da posição 
de deitado facial num plano elevado (ex.: cabeça do plinto) com os pés fixos no espaldar ou pelo 
companheiro), atingindo ou ultrapassando o nível de prestação definido.  
- Saltos a pés juntos de frente, por cima de um obstáculo (banco sueco), o maior número de vezes, em 
30 segundos, com um apoio (saltitar) intermédio entre cada salto, atingindo o nível de prestação 
definido.  

V
E

L
O

C
ID

A
D

E
 

O aluno nas situações definidas pelo professor, respeitando os tempos de trabalho e de recuperação 
adequados: 
- Reage rapidamente a um sinal conhecido iniciando ações motoras previstas globais ou localizadas. 
- Reage rapidamente e com eficácia, iniciando ações motoras globais ou localizadas, em situação de 
seleção, combinação ou correção de resposta.  
- Realiza ações motoras acíclicas com a máxima velocidade, sem perda de eficácia dos movimentos. 
- Realiza ações motoras cíclicas com a máxima velocidade em cada execução singular, sem perda de 
eficácia dos movimentos  
- Realiza ações motoras globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, no menor tempo possível, sem 
perda de eficácia dos movimentos. 
- Realiza ações motoras globais de curta duração (até 45") com o máximo de intensidade naquele 
tempo, sem diminuição nítida de eficácia.  

 

 

 

 



Protocolo de Avaliação Sumativa  E. B. 2, 3 Eugénio dos Santos 

SUBDEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                                       2012-2013 7 

DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES MOTORAS CONDICIONAIS E COORDENATIVAS  

(5º e 6º Ano) 

F
L
E

X
IB

IL
ID

A
D

E
 

 
O aluno, respeitando as indicações metodológicas específicas do treino de flexibilidade (ativa): 
Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada mobilidade articular e elasticidade 
muscular, (contribuindo para a qualidade de execução dessas ações).  
Chega com as duas mãos à frente, o mais longe possível, sentado no chão (seat-and-reach), 
alternadamente com uma e outra perna flectida, deixando a outra estendida, mantendo o alongamento 
máximo durante pelo menos 1”, alcançando ou ultrapassando (à 4ª tentativa) a distância definida (ZSAF) 
Mantém durante alguns segundos uma e outra das pernas, em extensão completa, a um plano mais alto 
que a bacia, apoiando o pé no espaldar ou num companheiro. 
Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com um braço por cima do ombro e outro por baixo do 
cotovelo, com um e outro braço (ZSAF).  
Afasta lateralmente as pernas em extensão (posição de espargata), aproximando a região pubo-cox¡gea 
do solo a uma distância definida. 

D
E

S
T

R
E

Z
A

 

G
E

R
A

L
 

O aluno realiza movimentos de deslocamento no espaço associados a movimentos segmentares, com 
alternância de ritmos e velocidade, em combinações complexas desses movimentos, globalmente bem 
coordenadas 

 
 
 

DOMÍNIO DAS ACTIVIDADES FÍSICAS 

5º e 6º Ano 
Matérias Nível Objectivos de aprendizagem 

Nos Jogos desportivos Colectivos o aluno deve: 
Cooperar 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. 
Aceitar as decisões da arbitragem, identificando os respectivos sinais 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. 
Conhecer o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-tácticas e as suas 
principais regras: 

J
o

g
o

s
 D

e
s
p

o
rt

iv
o

s
 

C
o

le
c
ti

v
o

s
 

J
o
g
o
s
 

 

Nos jogos colectivos com bola, tais como: Rabia, Jogo de Passes, Bola ao Capitão, 
Bola no Fundo, age em conformidade com a situação: 
- Recebe a bola com as duas mãos, enquadra-se ofensivamente e passa a um 
companheiro desmarcado utilizando, se necessário, fintas de passe e rotações sobre um 
pé. 
- Desmarca-se para receber a bola, criando linhas de passe ofensivas, fintando o seu 
adversário direto. 
- Dribla para ultrapassar um adversário direto ou para abrir «linha de passe», para 
rematar ou passar. 
- Marca o adversário escolhido quando a sua equipa perde a bola, procurando dificultar a 
recepção, o passe, o drible ou a finalização, e tentando recuperar a posse da bola. 
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Matérias Nível Objectivos de aprendizagem 

 

F
u
te

b
o

l 

Nível 
Introdução 

O aluno, em exercício (com superioridade numérica dos atacantes – 3x1 ou 5x2) e em 
situação de jogo de Futebol 4x4 (num espaço amplo), com guarda-redes: 
- Aceita as decisões da arbitragem e adequa as suas ações às regras do jogo: a) início e 
recomeço do jogo, b) marcação de golos, c) bola fora, d) lançamento pela linha 
lateral, e) lançamento de baliza, f) principais faltas, g) marcação de livres e h) de 
grande penalidade. 
- Recebe a bola controlando-a e enquadra-se ofensivamente, optando conforme a leitura 
da situação: 
- Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
- Passa a um companheiro desmarcado. 
- Conduz a bola na direção da baliza, para rematar (se entretanto conseguiu posição) ou 
passar. 
- Desmarca-se após o passe e para se libertar do defensor, criando linhas de passe, 
ofensivas ou de apoio, procurando o espaço livre. Aclara o espaço de penetração do 
jogador com bola. 
Na defesa, marca o adversário escolhido. 
- Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo., ao recuperar a bola, 
passa a um jogador desmarcado. 
O aluno realiza com correção global, no jogo e em exercícios critério, as ações: a) 
recepção de bola, b) remate, c) condução de bola, d) passe, e) desmarcação e f) 
marcação, e em situação de exercício g) cabeceamento. 

V
o
le

ib
o

l 

Nível 
Introdução 

O aluno: 
- Conhece o objectivo do jogo, identifica e descrimina as principais ações que o 
caracterizam: "Serviço", "Passe", "Recepção" e "Finalização" bem como as regras 
essenciais do jogo de Voleibol: a) dois toques, b) transporte, c) violação da linha 
divisória, d) rotação ao serviço, e) número de toques consecutivos por equipa e f) 
toque na rede. 
- Em situação de exercício, em grupos de quatro, coopera com os companheiros para 
manter a bola no ar, utilizando, consoante a trajetória da bola, o "passe", e a "manchete", 
com coordenação global e posicionando-se correta e oportunamente, colocando a bola em 
trajetória descendente sobre o colega. 
Em situação de exercício, com a rede aproximadamente a 2 metros de altura: 
- Serve por baixo, a uma distância de 3 a 4.5 metros da rede, colocando a bola, conforme 
a indicação prévia, na metade esquerda ou direita do meio campo oposto. 
- Como receptor, parte atrás da linha de fundo para receber a bola, com as duas "mãos 
por cima" ou em manchete (de acordo com a trajetória da bola), posicionando-se 
correta e oportunamente, de modo a imprimir à bola uma trajetória alta, agarrando-a de 
seguida com o mínimo deslocamento. 
Em concurso em grupos de quatro, num campo de dimensões reduzidas e bola afável, 
com dois jogadores de cada lado da rede (aproximadamente a 2.00m de altura) joga com 
os companheiros efetuando toques com as duas mãos por cima e/ou toques por baixo 
com os antebraços (em extensão), para manter a bola no ar, com número limitado de 
toques sucessivos de cada lado. 
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Matérias Nível Objectivos de aprendizagem 

 

A
n
d

e
b
o

l 

Nível 
Introdução 

O aluno: 
1.Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-

tácticas e as regras do jogo: a) início e recomeço do jogo, b) formas de jogar a bola, c) 
violações por dribles e passos, d) violações da área de baliza, e) infracções à regra de 
conduta com o adversário e respectivas penalizações. 

4. Em situação de jogo de Andebol de 5 (4+1 x 4+1) num campo reduzido: 
Com a sua equipa em posse da bola: 

- Desmarca-se oferecendo linha de passe, se entre ele e o companheiro com bola 
se encontra um defesa (“quebra do alinhamento”), garantindo a ocupação 
equilibrada do espaço de jogo. 

- Com boa pega de bola, opta por passe, armando o braço, a um jogador em 
posição mais ofensiva ou por drible em progressão para finalizar. 

- Finaliza em remate em salto, se recebe a bola, junto da área, em condições 
favoráveis. 

Logo que a sua equipa perde a posse da bola assume atitude defensiva, procurando de 
imediato recuperar a sua posse: 

- Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para 
intervir na linha de passe do adversário. 

- Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se 
entre a bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 

Como guarda-redes: 
- Enquadra-se com a bola, sem perder a noção da sua posição relativa à baliza, 

procurando impedir o golo. 
- Inicia o contra ataque, se recupera a posse da bola, passando a um jogador 

desmarcado. 
5. Realiza com oportunidade e correção global, no jogo e em exercícios critério, as ações: a) 

passe-recepção em corrida, b) recepção-remate em salto, c) drible-remate em salto, 
d) acompanhamento do jogador com e sem bola e e) intercepção. 

B
a
s
q
u

e
te

b
o
l 

Nível 
Introdução 

O aluno: 
- Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações 
técnico-tácticas 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. 
Em situação de jogo 3x3: 
- 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: 
              Lança na passada ou parado de curta distância, se tem situação de 
lançamento (cesto ao seu alcance, em vantagem ou livre do defesa). 
              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). 
              Passa com segurança a um companheiro desmarcado, de preferência em 
posição mais ofensiva. 
- Desmarca-se oportunamente, criando linhas de passe ofensivas (à frente da linha da 
bola), mantendo uma ocupação equilibrada do espaço. 
- 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). 
- Participa no ressalto, sempre que há lançamento, tentando recuperar a posse da bola. 
- Realiza com oportunidade e correção global, no jogo e em exercícios critério as ações: a) 
recepção, b) passe (de peito e picado), c) paragens e rotações sobre um apoio, d) 
lançamento na passada e parado e e) drible de progressão, e, em exercício critério f) 
mudança de direção e de mão pela frente. 
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Matérias Nível Objectivos de aprendizagem 

G
in

á
s
ti

c
a

 

d
e
 S

o
lo

 

Nível 

Introdução 

O aluno combina as habilidades em sequências, realizando: 
- Cambalhota à frente no colchão, terminando a pés juntos. 
- Cambalhota à frente num plano inclinado, terminando com as pernas afastadas e em 
extensão. 
- Cambalhota à retaguarda com repulsão dos braços na parte final e saída com as 
pernas afastadas e em extensão e com saída com os pés juntos, na direção do ponto 
de partida. 
- 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. 
- 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. 
- Roda, com apoio alternado das mãos na cabeça do plinto (transversal), passando as 
pernas o mais alto possível, com recepção equilibrada do outro lado em apoio alternado 
dos pés. 
- Posições de flexibilidade variadas (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no 
chão, com máxima inclinação do tronco; mata-borrão; etc.). 

d
e
 A

p
a
re

lh
o
s
 

Nível 

Introdução 

O aluno: 
- Coopera com os companheiros nas ajudas, paradas e correções que favoreçam a 
melhoria das suas prestações, garantindo condições de segurança, pessoal e dos 
companheiros, e colabora na preparação, arrumação e preservação do material. 
- Realiza, após corrida de balanço e chamada a pés juntos no trampolim (reuther ou 
sueco) e chegando ao solo em condições de equilíbrio para adoptar a posição de sentido, 
os seguintes saltos: 

Salto de eixo no boque. 
Salto entre mãos no boque ou plinto transversal. 
Cambalhota à frente no plinto longitudinal com um colchão em cima. 

No minitrampolim, com chamada com elevação rápida dos braços e recepção 
equilibrada no colchão de queda, realiza os seguintes saltos: 

Salto em extensão (vela). 

No Atletismo o aluno deve cooperar com os companheiros, admitindo as indicações que lhe dirigem e cumprindo 
as regras que garantam as condições de segurança e a preparação, arrumação e preservação do material. 

A
tl

e
ti

s
m

o
 

Nível Introdução 

Velocidade - Corrida de 40m: apoia ativamente a parte anterior do pé e termina sem 

desaceleração nítida. 

Corrida de Barreiras - Transpõe pequenos obstáculos, de forma fluida. 
Corrida de Estafetas - Corrida de 4x50m: recebe o testemunho na zona de transmissão, 

em movimento e com controlo visual; entrega-o com segurança e sem acentuada 

desaceleração. 

Salto em Altura - Realiza técnica de tesoura caindo em pé. 

Salto em Comprimento - Realiza impulsão numa zona de chamada; eleva 

energicamente a coxa da perna livre durante o voo; cai a pés juntos. 

Lançamento do peso - Lança o peso de lado; empurra o peso para a frente e para cima 
com a extensão total das pernas e braço de lançamento; mantém o cotovelo afastado do 
tronco. 

No Badminton o aluno deve cooperar 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. 
Deve conhecer o objectivo do jogo, a sua regulamentação básica e a pontuação do jogo de singulares. 

R
a
q

u
e
ta

s
 

 
 B

a
d

m
in

to
n

 

Nível 

Introdução 

 Mantém a atitude básica defensiva, estando pronto a reagir rapidamente em qualquer 

direção e executa os seguintes batimentos lob ou clear, colocando o volante ao alcance 

do colega 

Executa a pega da raquete de acordo com a trajetória do volante. 
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Na Patinagem, em patins, o aluno deve cumprir as regras de segurança própria e dos companheiros, realiza com 

coordenação global e fluidez de movimentos, percursos, em que se combinem as habilidade solicitadas: 

 Nível Objectivos de aprendizagem 

P
a
ti

n
a
g

e
m

 

Nível 

Introdução 

O aluno: 
Em patins, cumprindo as regras de segurança própria e dos companheiros, realiza com 
coordenação global e fluidez de movimentos: 

- Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita, apoiando o patim na direção 
desejada e impulsionando-se pela colocação do peso do corpo sobre esse apoio, 
coordenando a ação dos membros inferiores com a inclinação do tronco. 

- Desliza para a sobre um apoio, flectindo a perna livre (com o patim à altura do joelho 
da perna de apoio), mantendo a figura e o controlo do deslocamento em equilíbrio 
(“Quatro”). 

- Desliza para trás com os patins paralelos, após impulso inicial de um colega ou na 
parede. 

- Desliza de “cócoras”, mantendo os patins paralelos e os braços à frente, elevando-se 
e baixando-se sem perder o equilíbrio. 

- Desliza para a frente e também para trás, desenhando um encadeamento de 
círculos (“oitos”) afastando e juntando respectivamente as pontas dos pés e os 
calcanhares. 

- Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita com ligeira inclinação dos pés e 
do tronco para o lado para onde vai virar, mantendo o equilíbrio. 

- Trava em “T” após deslize para a frente, no menor espaço de tempo, mantendo o 
equilíbrio e ficando em condições de iniciar novo deslize. 

- Meia volta, em deslocamento para a frente, invertendo a orientação corporal e 
continuando o deslize 

Na Dança o aluno deve: 
- Cooperar com os companheiros, incentivando e apoiando a sua participação em todas as situações, 
apresentando sugestões de aperfeiçoamento, e considerando, por seu lado, as propostas que lhe são dirigidas. 
- Aceitar limitações do parceiro, bem como as suas falhas, procurando o êxito do par em todas as situações. 
- Respeitar o espaço partilhável, mantendo distância dos outros pares, de modo a evitar choques que perturbem o 

seu desempenho. 

D
a
n

ç
a

 

Nível 

Introdução 

5º ano -  

Dança o Line Dance com fluidez, harmonia e expressividade, encadeando os diversos 

passos na sequência e ritmo corretos. 

Dança o Regadinho com fluidez, harmonia e expressividade, encadeando os diversos 

passos na sequência e ritmo corretos: passo de passeio, passo cruzado, passo saltitado e 

troca de pares. 

6º ano - 

Dança o Merengue com fluidez, harmonia e expressividade, encadeando os diversos 

passos na sequência e ritmo corretos: passos no lugar e progredindo à frente e atrás; 

passos laterais à direita e à esquerda alternados com junção de apoios; passos cruzados 

pela frente ou por trás; passos à frente e atrás com o mesmo apoio, alternados com 

transferências de peso do outro apoio no lugar; voltas à direita e à esquerda. 
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DOMINIO DA APTIDÃO FÍSICA 

- Corrida numa direção e na oposta (Vaivém) percorrendo de cada vez uma distância de 20m, aumentando o 
ritmo da passada em cada minuto, atingindo ou ultrapassando o número de percursos de referência (Zona 
Saudável de Aptidão Física - ZSAF). 
- O maior número de extensões/flexões rápidas e completas de braços (a 90º), num ritmo aproximado de uma 
flexão em cada 3 segundos, partindo da posição facial, mantendo o corpo em extensão, atingindo ou 
ultrapassando o nível de prestação definido (ZSAF). 
- O maior número possível de flexões do tronco, até ao limite definido (até aos 75), partindo da posição de 
deitado dorsal, com os membros superiores junto ao corpo e os membros inferiores flectidos (140º) com os 
pés totalmente apoiados no chão, atingindo ou ultrapassando o nível de prestação definido (ZSAF). 
- Chega com as duas mãos à frente, o mais longe possível, sentado no chão (seat-and-reach), 
alternadamente com uma e outra perna flectida, deixando a outra estendida, mantendo o alongamento 
máximo durante pelo menos 1”, alcançando ou ultrapassando (à 4ª tentativa) a distância definida (ZSAF) 
- Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com um braço por cima do ombro e outro por baixo do cotovelo, 
com um e outro braço (ZSAF).  

DOMINIO DOS CONHECIMENTOS 

O aluno: 
  Identifica as capacidades físicas: Resistência, Força, Velocidade, Flexibilidade, Agilidade e Coordenação 
(Geral), de acordo com as características do esforço realizado. 
Interpreta as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a atividade física. 
O aluno realiza trabalho de grupo e/ou prova escrita individual sobre o conteúdo dos trabalhos de grupo. 
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3º Ciclo 
DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES MOTORAS CONDICIONAIS E COORDENATIVAS  

 (7º, 8º e 9º Ano) 

R
E

S
IS

T
Ê

N
C

IA
 O aluno realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, percursos de habilidades ou outras: 

- Ações motoras globais de longa duração (acima dos oito minutos), com intensidade moderada a 
vigorosa, sem diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando 
com relativa rapidez após o esforço. 
Corrida numa direção e na oposta (Vaivém) percorrendo de cada vez uma distância de 20m, 
aumentando o ritmo da passada em cada minuto, atingindo ou ultrapassando o número de percursos 
de referência (Zona Saudável de Aptidão Física - ZSAF). 

F
O

R
Ç

A
 

O aluno realiza com correção, em circuitos de treino ou exercitação simples, com volume e intensidade 
definidas pelo professor: 
- Ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada velocidade de contração 
muscular. 
Salto horizontal a pés juntos na máxima distância, partindo da posição de parado, com pés paralelos, 
atingindo ou ultrapassando o nível de prestação definido.  
Lançamento de uma bola medicinal de 3/4kg, partindo da posição de pé com a bola agarrada junto ao 
peito, à máxima distância, atingindo ou ultrapassando o nível de prestação definido. 
- Ações motoras de contração muscular localizada, vencendo resistências, de carga fraca ou ligeira, 
com elevada velocidade em cada ação, em esforços de duração relativamente prolongada, resistindo à 
fadiga, sem diminuição nítida de eficácia. 
O maior número de extensões/flexões rápidas e completas de braços (a 90º), num ritmo aproximado de 
uma flexão em cada 3 segundos, partindo da posição facial, mantendo o corpo em extensão, atingindo 
ou ultrapassando o nível de prestação definido (ZSAF). 
O maior número possível de flexões do tronco, até ao limite definido (até aos 75), partindo da posição 
de deitado dorsal, com os membros superiores junto ao corpo e os membros inferiores flectidos (140º) 
com os pés totalmente apoiados no chão, atingindo ou ultrapassando o nível de prestação definido 
(ZSAF). 
 O maior número de elevações rápidas do tronco, até à horizontal, em 30 segundos, partindo da 
posição de deitado facial num plano elevado (ex.: cabeça do plinto) com os pés fixos no espaldar ou 
pelo companheiro), atingindo ou ultrapassando o nível de prestação definido  
Saltos a pés juntos de frente, por cima de um obstáculo (banco sueco), o maior número de vezes, em 
30 segundos, com um apoio (saltitar) intermédio entre cada salto, atingindo o nível de prestação 
definido.  

V
E

L
O

C
ID

A
D

E
 

 O aluno nas situações definidas pelo professor, respeitando os tempos de trabalho e de recuperação 
adequados: 

- Reage rapidamente a um sinal conhecido iniciando ações motoras previstas globais ou localizadas. 
- Reage rapidamente e com eficácia, iniciando ações motoras globais ou localizadas, em situação de 
seleção, combinação ou correção de resposta.  
- Realiza ações motoras acíclicas com a máxima velocidade, sem perda de eficácia dos movimentos. 
- Realiza ações motoras cíclicas com a máxima velocidade em cada execução singular, sem perda de 
eficácia dos movimentos  
- Realiza ações motoras globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, no menor tempo possível, sem 
perda de eficácia dos movimentos. 
- Realiza ações motoras globais de curta duração (até 45") com o máximo de intensidade naquele 
tempo, sem diminuição nítida de eficácia.  
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. O aluno, respeitando as indicações metodológicas específicas do treino de flexibilidade (ativa): 

- Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada mobilidade articular e elasticidade 
muscular, (contribuindo para a qualidade de execução dessas ações).  
- Chega com as duas mãos à frente, o mais longe possível, sentado no chão (seat-and-reach), 
alternadamente com uma e outra perna flectida, deixando a outra estendida, mantendo o alongamento 
máximo durante pelo menos 1”, alcançando ou ultrapassando (à 4ª tentativa) a distância definida 
(ZSAF) 
- Mantém durante alguns segundos uma e outra das pernas, em extensão completa, a um plano mais 
alto que a bacia, apoiando o pé no espaldar ou num companheiro. 
- Toca as pontas dos dedos atrás das costas, com um braço por cima do ombro e outro por baixo do 
cotovelo, com um e outro braço (ZSAF).  
- Afasta lateralmente as pernas em extensão (posição de espargata), aproximando a região pubo-
cox¡gea do solo a uma distância definida. 

D
E

S
T

R
E

Z
A

 

G
E

R
A

L
 

O aluno realiza movimentos de deslocamento no espaço associados a movimentos segmentares, com 
alternância de ritmos e velocidade, em combinações complexas desses movimentos, globalmente 
bem coordenadas 

 
 
 
 
 

DOMÍNIO DAS ACTIVIDADES FÍSICAS 

7º e 8º Ano 
Matérias Nível Objectivos de aprendizagem 

Nos Jogos desportivos Colectivos o aluno deve: 
Cooperar 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. 
Aceitar as decisões da arbitragem, identificando os respectivos sinais 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. 
Conhecer o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-tácticas e as suas principais regras: 

J
o

g
o

s
 D

e
s
p

o
rt

iv
o

s
 C

o
le

c
ti

v
o

s
 

F
u
te

b
o

l 

Nível 
Introdução 

O aluno, em exercício (com superioridade numérica dos atacantes – 3x1 ou 5x2) e em situação de 
jogo de Futebol 4x4 (num espaço amplo), com guarda-redes: 
- Aceita as decisões da arbitragem e adequa as suas ações às regras do jogo: a) início e recomeço 
do jogo, b) marcação de golos, c) bola fora, d) lançamento pela linha lateral, e) lançamento de 
baliza, f) principais faltas, g) marcação de livres e h) de grande penalidade. 
- Recebe a bola controlando-a e enquadra-se ofensivamente, optando conforme a leitura da 

situação: 
- Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
- Passa a um companheiro desmarcado. 
- Conduz a bola na direção da baliza, para rematar (se entretanto conseguiu posição) ou passar. 
- Desmarca-se após o passe e para se libertar do defensor, criando linhas de passe, ofensivas ou 
de apoio, procurando o espaço livre. Aclara o espaço de penetração do jogador com bola. 
Na defesa, marca o adversário escolhido. 
- Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo., ao recuperar a bola, passa a 

um jogador desmarcado. 
O aluno realiza com correção global, no jogo e em exercícios critério, as ações: a) recepção de 
bola, b) remate, c) condução de bola, d) passe, e) desmarcação e f) marcação, e em situação de 
exercício g) cabeceamento. 

 

 

 

 

 
Matérias Nível Objectivos de aprendizagem 
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V
o
le

ib
o

l 

Nível 
Introdução 

O aluno: 
- Conhece o objectivo do jogo, identifica e descrimina as principais ações que o caracterizam: 
"Serviço", "Passe", "Recepção" e "Finalização" bem como as regras essenciais do jogo de Voleibol: 
a) dois toques, b) transporte, c) violação da linha divisória, d) rotação ao serviço, e) número 
de toques consecutivos por equipa e f) toque na rede. 

- Em situação de exercício, em grupos de quatro, coopera com os companheiros para manter a bola 
no ar, utilizando, consoante a trajetória da bola, o "passe", e a "manchete", com coordenação global 
e posicionando-se correta e oportunamente, colocando a bola em trajetória descendente sobre o 
colega. 
Em situação de exercício, com a rede aproximadamente a 2 metros de altura: 
- Serve por baixo, a uma distância de 3 a 4.5 metros da rede, colocando a bola, conforme a 

indicação prévia, na metade esquerda ou direita do meio campo oposto. 
- Como receptor, parte atrás da linha de fundo para receber a bola, com as duas "mãos por cima" 
ou em manchete (de acordo com a trajetória da bola), posicionando-se correta e 
oportunamente, de modo a imprimir à bola uma trajetória alta, agarrando-a de seguida com o 

mínimo deslocamento. 
Em concurso em grupos de quatro, num campo de dimensões reduzidas e bola afável, com dois 
jogadores de cada lado da rede (aproximadamente a 2.00m de altura) joga com os companheiros 
efetuando toques com as duas mãos por cima e/ou toques por baixo com os antebraços (em 
extensão), para manter a bola no ar, com número limitado de toques sucessivos de cada lado. 

B
a
s
q
u

e
te

b
o
l 

Nível 
Introdução 

O aluno: 
- Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-tácticas 
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. 
Em situação de jogo 3x3: 
- 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: 
              Lança na passada ou parado de curta distância, se tem situação de lançamento (cesto 

ao seu alcance, em vantagem ou livre do defesa). 
              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). 
              Passa com segurança a um companheiro desmarcado, de preferência em posição mais 

ofensiva. 
- Desmarca-se oportunamente, criando linhas de passe ofensivas (à frente da linha da bola), 

mantendo uma ocupação equilibrada do espaço. 
- 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). 
- Participa no ressalto, sempre que há lançamento, tentando recuperar a posse da bola. 

- Realiza com oportunidade e correção global, no jogo e em exercícios critério as ações: a) 
recepção, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matérias Nível Objectivos de aprendizagem 
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A
n
d

e
b
o

l 

Nível 

Introdução 

O aluno: 
1.Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-tácticas e 

as regras do jogo: a) início e recomeço do jogo, b) formas de jogar a bola, c) violações por dribles e 
passos, d) violações da área de baliza, e) infracções à regra de conduta com o adversário e 
respectivas penalizações. 

4. Em situação de jogo de Andebol de 5 (4+1 x 4+1) num campo reduzido, com aproximadamente 25m 
x 14m, baliza com aproximadamente 1,80m de altura e área de baliza de 5m, utilizando uma bola 
“afável” n.º 0: 
Com a sua equipa em posse da bola: 

 Desmarca-se oferecendo linha de passe, se entre ele e o companheiro com bola se 

encontra um defesa (“quebra do alinhamento”), garantindo a ocupação equilibrada do 
espaço de jogo. 

 Com boa pega de bola, opta por passe, armando o braço, a um jogador em posição mais 
ofensiva ou por drible em progressão para finalizar. 

Finaliza em remate em salto, se recebe a bola, junto da área, em condições favoráveis. 
Logo que a sua equipa perde a posse da bola assume atitude defensiva, procurando de imediato 
recuperar a sua posse: 

Tenta interceptar a bola, colocando-se numa posição diagonal de defesa, para intervir na 

linha de passe do adversário. 
Impede ou dificulta a progressão em drible, o passe e o remate, colocando-se entre a 

bola e a baliza na defesa do jogador com bola. 
Como guarda-redes: 

Enquadra-se com a bola, sem perder a noção da sua posição relativa à baliza, procurando 

impedir o golo.  
Inicia o contra ataque, se recupera a posse da bola, passando a um jogador desmarcado. 

5. Realiza com oportunidade e correção global, no jogo e em exercícios critério, as ações: a) passe-
recepção em corrida, b) recepção-remate em salto, c) drible-remate em salto, d) 
acompanhamento do jogador com e sem bola e) intercepção. 

Na Ginástica o aluno deve: 

Cooperar com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições de 
segurança pessoal e dos companheiros, e colabora na preparação, arrumação e preservação do material. 
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Nível 

Introdução 

O aluno combina as habilidades em sequências, realizando: 
- Cambalhota à frente no colchão, terminando a pés juntos. 
- Cambalhota à frente num plano inclinado, terminando com as pernas afastadas e em 
extensão. 
- Cambalhota à retaguarda com repulsão dos braços na parte final e saída com as pernas 
afastadas e em extensão e com saída com os pés juntos, na direção do ponto de partida. 
- 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. 
- 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. 
- Roda, com apoio alternado das mãos na cabeça do plinto (transversal), passando as pernas o 

mais alto possível, com recepção equilibrada do outro lado em apoio alternado dos pés. 
- Posições de flexibilidade variadas (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão, 

com máxima inclinação do tronco; mata-borrão; etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matérias Nível Objectivos de aprendizagem 
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Nível 

Introdução 

O aluno: 
- Coopera com os companheiros nas ajudas, paradas e correções que favoreçam a melhoria das 
suas prestações, garantindo condições de segurança, pessoal e dos companheiros, e colabora na 
preparação, arrumação e preservação do material. 
- Realiza, após corrida de balanço e chamada a pés juntos no trampolim (reuther ou sueco) e 
chegando ao solo em condições de equilíbrio para adoptar a posição de sentido, os seguintes 
saltos: 

Salto de eixo no boque. 
Salto entre-mãos no boque ou plinto transversal. 
Cambalhota à frente no plinto longitudinal com um colchão em cima. 

No minitrampolim, com chamada com elevação rápida dos braços e recepção equilibrada no 

colchão de queda, realiza os seguintes saltos: 
Salto em extensão (vela). 
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Nível 

Introdução 

O aluno: 
1. 
2. Compreende e desempenha corretamente as funções, quer como base quer como volante, na 

sincronização dos diversos elementos acrobáticos e coreográficos. 
3. Conhece e efetua com correção técnica as pegas, os montes e desmontes do tipo simples ligados 

aos elementos a executar. 
4. Combina numa coreografia (com música e sem exceder dois minutos), a par, utilizando diversas 

direções e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, passo-troca-passo, tesouras (saltos), posições 
de equilíbrio e outras destrezas gímnicas, com os seguintes elementos técnicos: 

- O base em posição de deitado dorsal com os membros superiores em elevação, segura o 
volante pela parte anterior das sua pernas que, em prancha facial, apoia as mãos na parte 

anterior das pernas do base, mantendo o corpo em extensão. 
- O base sentado, com pernas afastadas e estendidas, segura pelas ancas o volante que 

executa um pino, com apoio das mãos entre as coxas do base, mantendo o alinhamento 

dos segmentos. O desmonte deve ser controlado e com os braços em elevação superior. 
- O base com um joelho no chão e outra perna flectida (planta do pé bem apoiada no solo e 

com os apoios colocados em triângulo), suporta o volante que, de costas, sobe para a sua 
coxa e se equilibra num dos pés. Utilizam a pega simples (de apoio), mantendo-se com o 

tronco direito e evitando afastamentos laterais dos braços. Desmonte deve ser controlado e 
com os braços em elevação superior. 

- Cambalhota à frente a dois (tank), iniciando o movimento com o volante a segurar os 

tornozelos do base, colocando de seguida a cabeça entre os pés do base que, segurando-o 
da mesma forma, executa a cambalhota, voltando à posição inicial. Movimento contínuo, 
harmonioso e controlado. 

- Com o base de joelhos sentado sobre os pés, o volante faz um monte lateral com o 

primeiro apoio na face interna do terço superior da coxa do base (braço contrário à entrada, 
estendido na vertical) e realiza um equilíbrio de pé nos ombros do base, que o segura 

pelas pernas, ao nível do terço superior dos gémeos. 
Em situação de exercício em trios, realizam os seguintes elementos técnicos com coordenação e 

fluidez: 
- Dois bases em posição de deitado dorsal em oposição e os membros superiores em 

elevação, com um dos bases a segurar o volante nas omoplatas e o outro a segurá-lo nos 
gémeos, suportando assim o volante que se encontra em prancha dorsal, com o corpo em 

extensão. 
- Dois bases, frente a frente, em posição de afundo com um dos joelhos em contacto, 

segurando o volante nos gémeos que realiza um equilíbrio em pé nas coxas dos bases 

junto aos seus joelhos. 
- Dois bases, com pega de cotovelos, suportam o volante em prancha facial que mantém a 

tonicidade necessária para evitar oscilações dos seus segmentos corporais. Após impulso 
dos bases, o volante efetua um voo, mantendo a mesma posição, para recepção 

equilibrada nos braços dos bases. 
- Dois bases, frente a frente, de joelhos sentados sobre os pés, sustentam o volante em 
pino sobre as suas coxas, segurando-o pela bacia e auxiliando - o a manter o alinhamento dos 

seus segmentos. O desmonte deve ser controlado e com os braços em elevação superior. 

 

 

 

 

 
No Atletismo o aluno deve cooperar com os companheiros, admitindo as indicações que lhe dirigem e cumprindo as regras que 

garantam as condições de segurança e a preparação, arrumação e preservação do material. 
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Corrida de Velocidade - Corrida de 40m: apoia ativamente a parte anterior do pé e termina sem 

desaceleração nítida. 

Corrida de Barreiras - Transpõe pequenos obstáculos, de forma fluida. 
Corrida de Estafetas - Corrida de 4x50m: recebe o testemunho na zona de transmissão, em 

movimento e com controlo visual; entrega-o com segurança e sem acentuada desaceleração. 

Salto em Altura - Realiza técnica de tesoura.  

Salto em Comprimento - Realiza impulsão numa zona de chamada; eleva energicamente a coxa 

da perna livre durante o voo; cai a pés juntos. 

Lançamento do peso - Lança o peso de lado; empurra o peso para a frente e para cima com a 

extensão total das pernas e braço de lançamento; mantém o cotovelo afastado do tronco. 
No Badminton o aluno deve cooperar 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. 
Deve conhecer o objectivo do jogo, a sua regulamentação básica e a pontuação do jogo de singulares. 
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Nível Introdução 

Mantém a atitude básica defensiva, estando pronto a reagir rapidamente em qualquer direção e 

executa os seguintes batimentos lob ou clear, colocando o volante ao alcance do colega 

Executa a pega da raquete de acordo com a trajetória do volante. 

Na Patinagem, em patins, o aluno deve cumprir as regras de segurança própria e dos companheiros, realiza com coordenação 

global e fluidez de movimentos, percursos, em que se combinem as habilidade solicitadas: 

 Nível Objectivos de aprendizagem 
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Nível Introdução 

O aluno: 
Em patins, cumprindo as regras de segurança própria e dos companheiros, realiza com coordenação 
global e fluidez de movimentos: 

- Arranca para a frente, para a esquerda e para a direita, apoiando o patim na direção desejada 

e impulsionando-se pela colocação do peso do corpo sobre esse apoio, coordenando a ação 
dos membros inferiores com a inclinação do tronco. 

- Desliza para a sobre um apoio, flectindo a perna livre (com o patim à altura do joelho da perna 
de apoio), mantendo a figura e o controlo do deslocamento em equilíbrio (“Quatro”). 

- Desliza para trás com os patins paralelos, após impulso inicial de um colega ou na parede. 
- Desliza de “cócoras”, mantendo os patins paralelos e os braços à frente, elevando-se e 

baixando-se sem perder o equilíbrio. 
- Desliza para a frente e também para trás, desenhando um encadeamento de círculos 

(“oitos”) afastando e juntando respectivamente as pontas dos pés e os calcanhares. 
- Curva com os pés paralelos, à esquerda e à direita com ligeira inclinação dos pés e do tronco 

para o lado para onde vai virar, mantendo o equilíbrio. 
- Trava em “T” após deslize para a frente, no menor espaço de tempo, mantendo o equilíbrio e 

ficando em condições de iniciar novo deslize. 
- Meia volta, em deslocamento para a frente, invertendo a orientação corporal e continuando o deslize 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na Dança o aluno deve: 

- Cooperar com os companheiros, incentivando e apoiando a sua participação em todas as situações, apresentando sugestões 
de aperfeiçoamento, e considerando, por seu lado, as propostas que lhe são dirigidas. 
- Aceitar limitações do parceiro, bem como as suas falhas, procurando o êxito do par em todas as situações. 
- Respeitar o espaço partilhável, mantendo distância dos outros pares, de modo a evitar choques que perturbem o seu 

desempenho. 
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Introdução 

7º ano: 
Dança a rumba quadrada, iniciando no 1º tempo do compasso e respeitando a estrutura rítmica: 

Lento (1º e 2º tempos do compasso), Rápido (3º tempo do compasso), Rápido (4º tempo do 
compasso), realizando os seguintes passos/figuras:  
- Passo básico em “Posição Fechada” fazendo coincidir os passos em frente e atrás ao ritmo Lento, e 
os laterais (sem ultrapassar a largura dos ombros) e junção de apoios ao ritmo Rápido. 
- Passos progressivos em “Posição Fechada” em frente sem volta ou virando progressivamente até ¼ 
volta para a esquerda ou para a direita, mantendo a posição relativa com o par, que simultaneamente 
executa os passos progressivos atrás. 
- Volta e Contravolta em “Posição Aberta pega E-D” mantendo o elemento masculino a mesma frente 
enquanto o elemento feminino executa uma volta à direita seguida de uma volta à esquerda.  
Dança a Erva Cidreira com ritmo e expressividade executando os seguintes passos; 

- Executa o “passo de passeio”, na primeira figura, com apoios sucessivos alternados, com pequena 

amplitude e ligeiramente arrastado, apoiando bem o pé no chão, e finalizando com o “Manel” voltado 

para o seu par;  

-Realiza o “passo de passeio”, na segunda figura, em trajetória circular com palmas, avançando para 

o par e mantendo-se sempre voltado para o mesmo sentido;  

- Executa o “passo de passeio”, na terceira figura, em trajetória circular com o par entrelaçado, 

regressando à posição inicial. 

8º ano: 
Dança a Valsa Lenta (forma simplificada), com o alinhamento espacial para o elemento masculino de 

frente para a “Linha de Dança”, iniciando no 1º tempo do compasso e mantendo a estrutura rítmica: -
1,2,3,4,5,6-, fazendo coincidir cada passo a um tempo do compasso: 
- Realiza sequências de 6 passos em 6 tempos (dois “closed changes”), de forma a progredir no 
espaço físico no sentido inverso. 
- Realiza sequências de 6 passos em 6 tempos (dois “closed changes”), alternando à frente e atrás, e 
repetindo enquanto necessário, mantendo-se no mesmo lugar de forma a evitar colisões com outros 
pares. 
- Realiza sequências de 6 passos em 6 tempos (dois “closed changes”), virando progressivamente 
durante os 6 passos até ¼ de volta para a esquerda, quando se encontrar perto de um “canto” do 
espaço físico, para poder continuar a progredir no sentido inverso.  
Dança o Foxtrot social (forma simplificada), com o alinhamento espacial para o elemento masculino 

de frente para a “Parede mais próxima” e o esquerdo o seu primeiro apoio nos passos/figuras, 
iniciando no 1º tempo do compasso, de acordo com a estrutura rítmica: Lento, Lento, Rápido, Rápido, 
realizando: 
- “Passos progressivos” repetindo uma sequência em cada direção (à frente/atrás), de forma a 
progredir no espaço físico no sentido inverso.  
- Passo de espera/time step enquanto necessário e de forma a evitar colisões com outros pares. 
- Passo de canto/rock turn, virando ¼ de volta à esquerda, quando se encontra perto de um canto, 
assumindo o alinhamento espacial inicial para a parede seguinte, de forma a continuar a progredir no 
espaço físico no sentido inverso. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

DOMÍNIO DAS ACTIVIDADES FÍSICAS 

9º Ano 
Nos Jogos desportivos Colectivos o aluno deve: 

Cooperar 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. 
Aceitar as decisões da arbitragem, identificando os respectivos sinais 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. 
Conhecer o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-tácticas e as suas principais 
regras: 
Matérias Nível Objectivos de aprendizagem 

DOMÍNIO DA APTIDÃO FÍSICA 

Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FitnessGram) num dos testes de aptidão aeróbia (vaivém).  

Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FitnessGram) no teste de aptidão muscular da categoria: Força 
Abdominal e Resistência (abdominais). 
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O aluno: 
Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-tácticas 
e as suas principais regras: a) início e recomeço do jogo, b) marcação de golos, c) bola fora e 
reposição da bola em jogo, d) canto e pontapé de canto, e) principais faltas e incorreções, f) 
marcação de livres e de grande penalidade, g) bola pela linha de fundo e reposição da bola em 
jogo, adequando as suas ações a esse conhecimento. 
Em situação de jogo 5x5 ou 7x7: 
- Recebe a bola, controlando-a e enquadra-se ofensivamente; simula e ou finta, se necessário, 

para se libertar da marcação, optando conforme a leitura da situação: 
- Remata, se tem a baliza ao seu alcance. 
- Passa a um companheiro em desmarcação para a baliza, ou em apoio, combinando o 

passe à sua própria desmarcação. 
- Conduz a bola, de preferência em progressão ou penetração para rematar ou passar. 

- Desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direção, para oferecer linhas de passe na direção 
da baliza e ou de apoio (de acordo com a movimentação geral), garantindo a largura e a 
profundidade do ataque. 
- Aclara o espaço de penetração do jogador com bola e ou dos companheiros em desmarcação 
para a baliza. 
- Logo que perde a posse da bola (defesa), marca o seu atacante, procurando dificultar a ação 

ofensiva. 
- Como guarda-redes, enquadra-se com a bola para impedir o golo. Ao recuperar a bola, passa a 

um jogador desmarcado. 
- Realiza com oportunidade a correção global, no jogo e em exercícios critério, as ações: a) 
recepção de bola, b) remate, c) remate de cabeça, d) condução de bola, e) drible, f) finta, g) 
passe, g) desmarcação e i) marcação. 
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O aluno: 
 Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-
tácticas e as regras do jogo: a) dois toques, b) transporte, c) violações da rede e da linha divisória, 
d) formas de jogar a bola, e) número de toques consecutivos por equipa, f) bola fora, g) faltas no 
serviço, h) rotação ao serviço e i) sistema de pontuação, adequando a sua ação a esse 
conhecimento. 
Em situação de jogo 4 x 4 num campo reduzido  
 - Serve por baixo ou por cima (tipo ténis), colocando a bola numa zona de difícil recepção ou 

em profundidade. 
- Recebe o serviço em manchete ou com as duas mãos por cima (de acordo com a trajetória 

da bola), posicionando-se correta e oportunamente para direcionar a bola para cima e para a 
frente por forma a dar continuidade às ações da sua equipa. 
- Na sequência da recepção do serviço, posiciona-se correta e oportunamente para passar a bola 

a um companheiro em condições de este dar continuidade às ações ofensivas (segundo toque), 
ou receber/ enviar a bola, em passe colocado ou remate (em apoio), para o campo contrário 

(se tem condições vantajosas). 
- Na defesa, e se é o jogador mais próximo da zona da queda da bola, posiciona-se para, de 
acordo com a sua trajetória, executar um passe alto ou manchete, favorecendo a continuidade 

das ações da sua equipa. 
Em situação de exercício no campo de Voleibol,  
- Remata ao passe do companheiro, executando corretamente a estrutura rítmica da chamada e 

impulsionando-se para bater a bola no ponto mais alto do salto. 
- Desloca-se e posiciona-se corretamente para defesa baixa do remate (em manchete). 

Realiza com correção e oportunidade, no jogo e em exercícios critério, as técnicas de a) passe 
alto de frente, b) manchete, c) serviço por baixo, d) serviço por cima e e) remate em apoio, e, em 

situação de exercício, o f) passe alto de costas e g) remate com salto. 

 

 

 
Matérias Nível Objectivos de aprendizagem 
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O aluno: 
- Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-
tácticas 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, g) faltas pessoais e h) três segundos, adequando as suas ações a 
esse conhecimento. 
 
Em situação de jogo 5 x 5, coopera com os companheiros para alcançar o objectivo do jogo o 

mais rápido possível: 
- Logo que a sua equipa recupera a posse da bola, em situação de transição defesa-ataque: 
                - Desmarca-se oportunamente, para oferecer uma linha de primeiro passe ao jogador 
com bola e, se esta não lhe for passada, corta para o cesto. 

                 - Quando está em posição de linha de segundo passe e o colega da primeira linha 
cortou para o cesto (ou na sua direção), oferece linha de primeiro passe ao portador da bola. 

- Durante a progressão para o cesto, seleciona a ação mais ofensiva: 
                   - Passa a um companheiro que lhe garante linha de passe ofensiva ou, 

- Progride em drible, preferencialmente pelo corredor central (utilizando, se 

necessário, fintas e mudanças de direção e ou de mão, para se libertar do seu 
adversário direto), para finalizar ou abrir linha de passe. 

- Ao entrar em posse da bola, enquadra-se em atitude ofensiva básica, optando pela ação mais 

ofensiva: 
- Lança, se tem ou consegue situação de lançamento, utilizando o lançamento na 

passada ou de curta distância de acordo com a ação do defesa. 
- Liberta-se do defensor (utilizando se necessário fintas e drible), para finalizar ou, na 

impossibilidade de o fazer, passar a bola com segurança a um companheiro. 
- Passa, se tem um companheiro desmarcado em posição mais ofensiva, utilizando a 

técnica mais adequada à situação, desmarcando-se de seguida na direção do 
cesto e repondo o equilíbrio ofensivo, se não recebe a bola. 

Se não tem bola, no ataque: 
- Desmarca-se em movimentos para o cesto e para a bola (trabalho de recepção), 

oferecendo linhas de passe ofensivas ao portador da bola. 
- Aclara, em corte para o cesto: 

- se o companheiro dribla na sua direção, deixando espaço livre para a 
progressão do jogador com bola, 
- se na tentativa de recepção não consegue abrir linha de passe. 

- Participa no ressalto ofensivo procurando recuperar a bola sempre que há 

lançamento. 
Logo que perde a posse da bola, assume de imediato atitude defensiva acompanhando o seu 

adversário direto (defesa individual), procurando recuperar a posse da bola o mais rápido possível: 
- Dificulta o drible, o passe e o lançamento, colocando-se entre o jogador e o cesto na defesa 

do jogador com bola. 
- Dificulta a abertura de linhas de passe, colocando-se entre o jogador e a bola, na defesa do 

jogador sem bola. 
- Participa no ressalto defensivo, reagindo ao lançamento, colocando-se entre o seu adversário 

direto e o cesto. 
- Realiza com correção e oportunidade, no jogo e em exercícios critério, as ações referidas no 
programa Introdução e ainda: a) fintas de arranque em drible, b) recepção-enquadramento, c) 
lançamento em salto, d) drible de progressão com mudanças de direção pela frente, e) drible de 
proteção, f) passe com uma mão, g) passe e corte, h) ressalto, i) posição defensiva básica e j) 
enquadramento defensivo e em exercícios critério, l) mudanças de direção entre pernas e por trás 
das costas, m) lançamento com interposição de uma perna e n) arranque em drible (direto ou 
cruzado). 

 

 

 

 

 

 

 
Matérias Nível Objectivos de aprendizagem 
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O aluno: 
Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-tácticas 
e as regras do jogo, adequando a sua atuação a esse conhecimento quer como jogador quer 
como árbitro. 
Em situação de jogo 5x5 ou 7x7: 
- Após recuperação da bola pela sua equipa, inicia de imediato o contra-ataque: 

- Desmarca-se rapidamente, oferecendo linhas de passe ofensivas, utilizando, consoante 
a oposição, fintas e mudanças de direção, e garantindo a ocupação equilibrada do 
espaço de jogo. 

- Opta por um passe a um jogador em posição mais ofensiva ou por drible em 
progressão para permitir a finalização em vantagem numérica ou posicional. 

- Finaliza, se recebe a bola em condições favoráveis, em remate em salto, utilizando 

fintas e mudanças de direção, consoante a oposição, para desenquadrar o seu 
adversário direto; 

- Quando a sua equipa não consegue vantagem numérica e ou posicional (por contra ataque) que 
lhe permita a finalização rápida, continua as ações ofensivas, garantindo a posse de bola 
(colaborando na circulação da bola): 

- Desmarca-se, procurando criar linhas de passe mais ofensivas ou de apoio ao jogador 

com bola, ocupando de forma equilibrada o espaço de jogo, em amplitude e 
profundidade, garantindo a compensação ofensiva (“trapézio ofensivo”). 

- Ultrapassa o seu adversário direto (1x1), utilizando fintas e mudanças de direção, pela 
esquerda e pela direita (exploração horizontal): 

- em drible ou aproveitando a regra dos apoios, para finalizar; 
- após passe, para se desmarcar; 
- “fixando” a ação do seu adversário direto, de modo a potenciar o espaço para 

as ações ofensivas da sua equipa. 
- Ultrapassa o seu adversário direto (1x1), “à sua frente”, por cima ou por baixo 

(exploração vertical), para passar a um companheiro em posição mais ofensiva, ou 
rematar em suspensão ou apoiado. 

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

- Faz marcação individual ao seu adversário, na proximidade e à distância, utilizando, 
consoante a situação, deslocamentos defensivos frontais, laterais e de recuo. 

- Desloca-se, acompanhando a circulação da bola, mantendo a visão simultânea da bola e 
do movimento do jogador da sua responsabilidade (“marcação de vigilância”). 

- Quando em marcação individual na proximidade, faz “marcação de controlo” ao jogador 

com bola, procurando desarmá-lo e impedir a finalização. 
- Como guarda-redes: 

- Enquadra-se constantemente com a bola, sem perder a noção da sua posição relativa à 

baliza, procurando impedir o golo. 
- Se recupera a bola, inicia de imediato o contra-ataque, com um passe rápido para o 

jogador com linha de passe mais ofensiva (contra-ataque direto), ou na 

impossibilidade de o fazer, coloca a bola rapidamente num companheiro desmarcado 
(contra-ataque apoiado). 

- Colabora com os colegas na defesa, avisando-os dos movimentos da bola e dos 

adversários. 
Realiza com oportunidade e correção global, no jogo e em exercícios critério, as ações referidas 
no programa introdução e ainda: a) remates em suspensão, b) remates em apoio, c) fintas, d) 
mudanças de direção, e) deslocamentos ofensivos, f) posição base defensiva, g) colocação 
defensiva, h) deslocamentos defensivos, i) desarme, j) “marcação de controlo” e l) “marcação de 
vigilância”. 

 

 

 

 

 

 
Na Ginástica o aluno deve: 

Cooperar com os companheiros nas ajudas e correções que favoreçam a melhoria das suas prestações, garantindo condições 
de segurança pessoal e dos companheiros, e colabora na preparação, arrumação e preservação do material. 
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Elabora, realiza e aprecia uma sequência de habilidades no solo (em colchões), que combine, 
com fluidez, destrezas gímnicas,  
- Cambalhota à frente, terminando em equilíbrio com as pernas estendidas, afastadas ou 
unidas, com apoio das mãos no solo, respectivamente entre e por fora das coxas, e junto da 

bacia, mantendo a mesma direção do ponto de partida. 
- Cambalhota à frente saltada, após alguns passos de corrida e chamada a pés juntos, 

terminando em equilíbrio e com os braços em elevação anterior. 
- Cambalhota à retaguarda, com repulsão dos braços na fase final, terminando em equilíbrio, 
com as pernas unidas e estendidas, na direção do ponto de partida. 
- Pino de braços, com alinhamento e extensão dos segmentos do corpo (definindo a posição), 
terminando em cambalhota à frente com braços em elevação anterior e em equilíbrio. 
- Roda, com marcada extensão dos segmentos corporais e saída em equilíbrio, com braços em 

elevação lateral oblíqua superior, na direção do ponto de partida. 
- Avião, com o tronco paralelo ao solo e com os membros inferiores em extensão, mantendo o 

equilíbrio. 
- Posições de flexibilidade à sua escolha, com acentuada amplitude (ponte, espargata frontal 
e lateral, rã, etc.). 
- Saltos, voltas e afundos em várias direções, utilizados como elementos de ligação, 

contribuindo para a fluidez e harmonia da sequência. 
Em situação de exercício, faz: 
- Rodada, com chamada e ritmo dos apoios corretos, impulsão corretos e fecho rápido dos 

membros inferiores em relação ao tronco (ao mesmo tempo que eleva o tronco, a cabeça e os 
braços), para recepção a pés juntos sem desequilíbrios laterais, com braços em elevação 
superior. 
- Cambalhota à retaguarda com passagem por pino, com repulsão enérgica dos membros 

superiores e abertura simultânea dos membros inferiores em relação ao tronco, aproximando-se 

do alinhamento dos segmentos e terminando a uma ou duas pernas. 
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A par, combinam numa coreografia musicada (sem exceder dois minutos), utilizando diversas 

direções e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, passo-troca-passo, tesouras (saltos), 
posições de equilíbrio e outras destrezas gímnicas, com os seguintes elementos técnicos, 
marcando o início e o fim de cada elemento: 
- Com o base em posição de deitado dorsal com as pernas em extensão e perpendiculares 
ao solo, o volante executa prancha facial (com pega frontal), apoiado pela bacia nos pés do 

base. Mantém a posição, enquanto o base conserva as pernas perpendiculares ao solo. 
- O base de pé com joelhos flectidos (ligeiro desequilíbrio à retaguarda), suporta o volante 
que se equilibra de pé sobre as suas coxas com os segmentos do corpo alinhados. O volante 

equilibra-se de frente ou de costas para o base, que o segura pela pega de pulsos ou pelas 
coxas. Desmonte simples com braços em elevação superior. 
-Com o base em pé, o volante realiza a partir do monte lateral simples, equilíbrio de pé nos 
seus ombros (“coluna”), mantendo o alinhamento do par. O base coloca-se com um pé 

ligeiramente à frente do outro e à largura dos ombros, segurando o volante pela porção superior 
dos gémeos. O desmonte é realizado em salto, após pega das mãos, para a frente do base. 
Em situação de exercício em trios, realizam os seguintes elementos técnicos com coordenação 

e fluidez: 
Base em pé, suporta um volante que se equilibra de pé sobre as suas coxas (de costas 
para ele). Este base é auxiliado por um base intermédio que em posição de deitado dorsal, 
com os membros superiores em elevação, apoia o base colocando os pés na sua bacia. 
- O base em pé, suporta um volante que se equilibra de pé sobre as suas coxas (de costas 
para ele). Por sua vez o volante apoia o outro base, que executa o pino à sua frente, 

segurando-o pelos tornozelos, ajudando-o a manter a sua posição. 
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No plinto, após corrida de balanço, chamada a pés juntos no trampolim (reuther ou sueco) e 

chegando ao solo em condições de equilíbrio para adoptar a posição de sentido, realiza os 
seguintes saltos: 

- Salto de eixo (plinto transversal), Salto de eixo (no plinto longitudinal), Salto entre-mãos 
(plinto transversal),  
No minitrampolim, com chamada com elevação rápida dos braços e recepção equilibrada no 

colchão de queda, realiza os seguintes saltos: 
- Salto em extensão (vela); Salto engrupado; Pirueta vertical; Carpa de pernas afastadas; 
¾ de Mortal à frente engrupado;   ¼ de Mortal à retaguarda,  

 

 
No Atletismo o aluno deve cooperar com os companheiros, admitindo as indicações que lhe dirigem e cumprindo as regras 

que garantam as condições de segurança e a preparação, arrumação e preservação do material. 
 Nível Objectivos de aprendizagem 
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O aluno: 
Corrida de velocidade - Efetua uma corrida de velocidade (40 m a 60 m), com partida de tacos. 

Acelera até à velocidade máxima, realizando apoios ativos sobre a parte anterior do pé (extensão 
completa da perna de impulsão) e termina sem desaceleração nítida, com inclinação do tronco à 
frente nas duas últimas passadas. 
Corrida de estafetas - Efetua uma corrida de estafetas de 4 x 60 m, recebendo o testemunho em 

movimento, na zona de transmissão e entregando-o, após sinal sonoro, com segurança e sem 
acentuada desaceleração. 
Corrida de Barreiras - Efetua uma corrida de barreiras com partida de tacos. “Ataca” a barreira, 

apoiando o terço anterior do pé longe desta, facilitando a elevação do joelho e a extensão da perna 
de ataque. Passa as barreiras com trajetória rasante, mantendo o equilíbrio nas recepções ao solo e 
sem desaceleração nítida. 
Salto em comprimento - Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de 

balanço de oito a doze passadas e impulsão na tábua de chamada. Aumenta a cadência nas últimas 
passadas para realizar uma impulsão eficaz, mantendo o tronco direito. “Puxa” a perna de impulsão 
para junto da perna livre na fase descendente do voo, tocando o solo o mais longe possível, com 
flexão do tronco à frente. 
Salto em altura - Salta em altura com técnica de Fosbury Flop, com cinco a oito passadas de 

balanço, sendo as últimas três/quatro em curva. Apoia ativamente o pé de chamada no sentido da 
corrida, com elevação enérgica da coxa da perna livre, conduzindo o joelho para dentro (provocando 
a rotação da bacia). Transpõe a fasquia com o corpo ligeiramente “arqueado”. Flexão das coxas e 
extensão das pernas na fase descendente do voo, caindo de costas no colchão com os braços 
afastados lateralmente. 
Lançamento do peso - Lança o peso de 3 kg/4 kg, de costas (duplo apoio) e sem balanço, num 

círculo de lançamentos. Roda e avança a bacia do lado do peso com extensão total (das pernas e do 
braço do lançamento), para empurrar o engenho para a frente e para cima, mantendo o cotovelo 
afastado em relação ao tronco. 
Triplo salto - Executa o triplo salto com corrida de balanço de seis a dez passadas e impulsão na 

tábua de chamada. Realiza corretamente o encadeamento dos apoios - 1.º salto em pé coxinho, 2.º 
salto para o outro pé e o último com a técnica de passada, com queda a dois pés na caixa de saltos. 

Matérias Nível Objectivos de aprendizagem 
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O aluno: 
1. Conhece o objectivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-tácticas, 

adequando as suas ações a esse conhecimento. 
Em situação de jogo de singulares, num campo de Badminton, desloca-se e posiciona-se 
corretamente, para devolver o volante (evitando que este caia no chão), utilizando diferentes tipos de 
batimentos: 
- Serviço, curto e comprido (na área de serviço e na diagonal), tanto para o lado esquerdo como para 
o direito, colocando corretamente os apoios e dando continuidade ao movimento do braço após o 
batimento. 
- Em clear, batendo o volante num movimento contínuo, por cima da cabeça e à frente do corpo, com 
rotação do tronco. 
- Em lob, batendo o volante num movimento contínuo, avançando a perna do lado da raquete (em 
afundo), utilizando em conformidade os diferentes tipos de pegas de raquete (de esquerda ou de 
direita). 
- Em amorti (à direita e à esquerda), controlando a força do batimento de forma a colocar o volante 

junto à rede. 
- Em drive (à direita e à esquerda), executando o batimento à frente do corpo, com a "cabeça" da 
raquete paralela à rede e imprimindo ao volante uma trajetória tensa. 
Em situação de exercício, num campo de Badminton, remata na sequência do serviço alto do 
companheiro, batendo o volante acima da cabeça e à frente do corpo com rotação do tronco, após 
"armar" o braço atrás, num movimento contínuo e amplo, imprimindo-lhe uma trajetória descendente 
e rápida. 

 

 

 

 

 

Na Patinagem, em patins, o aluno deve cumprir as regras de segurança própria e dos companheiros, realiza com 

coordenação global e fluidez de movimentos, percursos, em que se combinem as habilidade solicitadas: 
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O aluno: 
Realiza um percurso em patins e uma composição em pares e em trios, com música, combinando 
com coordenação global e fluidez, habilidades selecionadas entre as seguintes: 
- Patina para a frente (após arranque frontal ou lateral) em apoio/impulso alternado de um e outro 

patim. 
- Desliza para a frente e para trás sobre um e outro patim, (“Quatro”). 
- Desliza para a frente sobre um patim, flectindo a perna portadora, com a perna livre em 

extensão, podendo apoiar as rodas posteriores do patim no solo. 
- Desliza para trás cruzando uma das pernas à retaguarda, realizando o apoio da perna que 

cruza atrás e por dentro do outro apoio.  
- Desliza para a frente e também para trás, desenhando um encadeamento de círculos (“oitos”). 
- Curva com cruzamento de pernas,  
- Curva com os pés paralelos,. 
- Trava em “T” após deslize para a frente 
- Trava em deslize para trás, apoiando o travão no solo e ficando em condições de iniciar novo 

deslize. 
- Desliza sobre os dois patins (à esquerda e também à direita) com os calcanhares virados um para 
o outro e pontas dos pés para fora (“águia”). 
- Inverte o sentido do deslize, a partir da posição de “águia” rodando o pé do sentido do 

deslizamento, sem pôr os travões no chão. 
- Meia volta ou volta, em deslocamento para a frente ou para trás, invertendo a orientação corporal 

e continuando o deslize. 
- Saltos a um e dois pés, após deslizar para a frente, sobre obstáculos ou marcas traçadas no 
solo, com impulsão simultânea de um ou dos dois pés e recepção ao solo com os membros 

inferiores semi-flectidos, em equilíbrio e segurança. 
Na Dança o aluno deve: 
- Cooperar com os companheiros, incentivando e apoiando a sua participação em todas as situações, apresentando 
sugestões de aperfeiçoamento, e considerando, por seu lado, as propostas que lhe são dirigidas. 
- Aceitar limitações do parceiro, bem como as suas falhas, procurando o êxito do par em todas as situações. 
- Respeitar o espaço partilhável, mantendo distância dos outros pares, de modo a evitar choques que perturbem o seu 

desempenho. 
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Dança o chá-chá-chá: em Posições Abertas e em “Posição fechada sem contacto”, iniciando no 1º 

tempo do compasso e respeitando a estrutura rítmica: 1,2,3,4&1, fazendo coincidir respectivamente o 
1 ao 1º tempo do compasso, o 2 ao 2º tempo, o 3 ao 3º e o 4 & a meio tempo cada do 4º tempo do 
compasso, mantendo o nível de execução e ajustando a posição relativa com o par, na realização dos 
seguintes passos/figuras: 
- Time step em “Posição Fechada sem contacto”, sem oscilações verticais. 
- Passo básico em “Posição Fechada sem contacto”, virando aproximadamente ½ volta à esquerda no 
decorrer da figura. 
- Volta por baixo do braço para a esquerda, em “Posição Aberta, pega E-D”, executando o elemento 
masculino meio passo básico “sobrevirado” para a sua direita e o elemento feminino uma volta 
completa à esquerda. 
- Volta por baixo do braço para a direita em “Posição Aberta, pega E-D”, executando o elemento 
masculino meio passo básico “sobrevirado” para a sua esquerda e o elemento feminino uma volta 
completa à direita. 
- Promenades/New Yorker partindo de “Posição de Contra Promenade Aberta” e virando 
progressivamente de forma a assumir a “Posição Aberta lado a lado pega E-D”, a “Posição Aberta 
frente a frente pega a duas mãos”, a “Posição de Promenade Aberta”, a “Posição Aberta lado a lado 
pega D-E”, e finalizando na “Posição Aberta frente a frente pega D-E”. 
- Volta à esquerda/Spot turn to left partindo de “Posição de Promenade Aberta” e condução para volta 
(largando a pega D-E), finalizando-a reassumindo a posição frontal com o par. 
No Tacão e Bico: 

- No “passo tacão e bico” cruza à frente com batimento do calcanhar e meia ponta. 
- Executa o “passo de galope lateral” em “meio pivot”, facilitando a passagem do par, sendo rápido nas 
meias voltas com ação dos braços “baixo-cima” e seguindo o sentido do movimento com a cabeça. 
- No “passo gingão lateral” oscila lateralmente o tronco baixo-cima. 

 

 

 

 

 

DOMÍNIO DA APTIDÃO FÍSICA 
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Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FitnessGram) num dos testes de aptidão aeróbia (vaivém) 
Encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF – FitnessGram) em dois testes de aptidão muscular, um da 
categoria Força Abdominal e Resistência (abdominais) e outro das restantes categorias (Força Superior, Força e 
Flexibilidade do Tronco e Flexibilidade). 

DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS 

Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os factores associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente o 
desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, afectividade e a 
qualidade do meio ambiente. 
Interpreta a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, identificando 
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. 
O aluno realiza trabalho de grupo e/ou prova escrita individual sobre o conteúdo dos trabalhos de grupo. 


