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1. Caraterização do Grupo de Educação Física 

 

A Área Disciplinar de Educação Física é formada por um corpo docente estável, já que 76,5% dos 

professores são do Quadro de Nomeação Definitiva. Dos restantes professores que se encontram ao 

serviço,11% ao Quadro de Zona Pedagógica, exercendo funções na Escola por destacamento ou por 

afectação. Os restantes 12,5% são professores contratados.  

Quanto às suas habilitações académicas verificamos que 15 professores são licenciados e dois 

professor possui o mestrado. 

Os professores desta área disciplinar obtiveram a sua formação e qualificação profissional em diversas 

escolas como, ISEF, FMH, ESEAG,UTAD e Lusófona. 

Em termos de experiência profissional verificamos que os professores de Educação Física apresentam, 

na sua maioria, mais de 14 anos de serviço. 

 

 

 

2. Articulação com o Projeto Educativo de Escola – PEE 
 

De acordo com o Projeto Educativo, assume como finalidades educativas:  

 A formação de jovens responsáveis, autónomos, civicamente participativos, vinculados ao sistema de 

valores definido pela Lei de Bases do Sistema Educativo português;  

 O desenvolvimento de dinâmicas de integração adequadas à diversidade da população escolar e as 

necessidades do meio; 

 O desenvolvimento de competências científicas e técnicas que permitam aos alunos integrar‐se 

futuramente nas dinâmicas sociais; 

 O reforço da imagem social da Escola enquanto organização ao serviço do conhecimento e da cultura, 

interveniente e integrada na comunidade sócio cultural a que pertence;  

 A melhoria das condições de trabalho e de relacionamento de todos os elementos da comunidade 

escolar conducentes à sua satisfação e realização pessoal e profissional.  

 

         Assume também do Projeto Educativo os seguintes Objetivos Gerais:  

     A nível do CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

 Valorizar a educação para a cidadania;  

 Criar um clima de disciplina no respeito pelas regras do Regulamento Interno;  

  Promover o trabalho colaborativo entre todos os elementos da comunidade educativa;  

 Melhorar o funcionamento dos órgãos de gestão intermédia.  

 

A nível da ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

 Valorizar o trabalho, o mérito e a excelência, envolvendo e responsabilizando o aluno face à 

sua própria formação;  
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 Diminuir os níveis de insucesso e abandono escolar;  

 Diversificar os percursos formativos dos alunos;  

 Aprofundar formas consistentes de articulação entre os planos curriculares e as actividades 

de complemento curricular e extracurricular;  

 Fomentar a educação para a saúde.  

 

A nível de RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  

 

 Requalificar o espaço não edificado da Escola contribuindo, deste modo, para uma melhoria 

da sua imagem e um reforço da sua identidade e do sentimento de pertença;  

 Promover a formação do pessoal docente visando a sua qualificação profissional em áreas 

consideradas prioritária. 
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3. Projeto Curricular Plurianual 

3.1 Planeamento e Organização Curricular 

  

 

As matérias/material  em destaque  são prioridade no espaço 

 
Matérias Alternativas: Softball/Hóquei de campo/Desportos de Combate, 
Atividades de Ar Livre, Râguebi , Corfebol e Jogos Tradicionais 

 

  

3
º 

C
IC

LO
  e

 S
EC

U
N

D
Á

R
IO

 

ESPAÇOS 
 

MATÉRIAS 

GINÁSIO 
Ginástica de solo/Acrobática/Aparelhos /Dança 

Matérias Alternativas ( luta) 

 
PAVILHÃO (P) 

Desportos Coletivos: Voleibol/Andebol/Basquetebol 
Desportos de Raqueta (Badminton) /Dança/Ginástica 
de solo/Acrobática 

Matérias Alternativas 

POLIVALENTE (Po) 

Desportos Coletivos: 
Voleibol/Andebol/Futsal/Basquetebol 

Desportos de Raqueta/Dança /Acrobática 
Matérias Alternativas 
Espaço1: Atletismo 

Espaço 2:Corfebol+ ( utilização da coluna de som) 

CAMPOS 
EXTERIORES 

Desportos Coletivos: 
Voleibol/Andebol/Futebol/Basquetebol/Corfebol 

Desportos de Raqueta    /Matérias Alternativas 
Atletismo - Campo 1 : Barreiras e Estafetas 

                           Campo 2 : Caixa de Areia 
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3.1.1 Modalidades prioritárias a lecionar em cada ano letivo 

 3º Ciclo 
 

Secundário 

7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Atividades Físicas 

JDC 

Andebol 
Basquetebol 

Futebol 
Voleibol 

Andebol 
Basquetebol 

Futebol 
Voleibol 

Atletismo 

Velocidade 
Barreiras , Estafetas 

Saltos - comprimento,  
altura,  

lançamento do peso  

Estafetas 
Lançamento do 
peso Velocidade 

Barreiras ,  
Saltos - 

comprimento,  
altura, triplo salto 

Barreiras 
Salto comprimento 

Velocidade 
 Estafetas 

Saltos - altura, triplo salto 
lançamento do peso 

 

 
Velocidade 

Barreiras , Estafetas 
Saltos - comprimento,  altura, triplo salto 

lançamento do peso 

Ginástica 

Solo 
Acrobática 

Plinto 
Mini trampolim 

Trave 

Solo 
Acrobática 

Plinto 
Barra fixa 

Trave 

Solo 
Acrobática 

Plinto 
Mini trampolim 

Paralelas 
Barra fixa 

Solo 
Acrobática 

Plinto 
Mini trampolim 

Barra fixa 

Solo 
Acrobática 

Plinto 
Barra fixa 

Trave 
Minitrampolim 

Solo 
Acrobática 

Plinto 
Mini trampolim 

Barra fixa 
Paralelas 

Trave 

Dança 
Merengue 
Regadinho 

 

Rumba quadrada 
Railander 

Chá - chá - chá 
Tropanka 

Valsa 

Merengue 
Rumba Quadrada 

Railander 

Chá-Chá-Chá 
Tropanka 

Susana 

Valsa 
Salsa/Kizomba 

Grega 

J Raquetes Badminton/Ténis / Ténis de Mesa Badminton /Ténis / Ténis de Mesa 

Alternativos Corfebol, Combate, Ar livre, Râguebi e Jogos Tradicionais Corfebol, Combate, Ar livre, Râguebi e Jogos Tradicionais 

Aptidão Física 
                                Desenvolvimento das capacidades Motoras condicionais e coordenativas 

 
São considerados 5 testes : vai vem/milha, extensão de braços, abdominais, senta e alcança e flexibilidade de ombros 
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Conhecimentos 

 
 
 
 

7º 8º 9º 10º 11º 12º 
 
A aula de Educação 
Física 
 

 Regras de 
Saúde e 
Higiene 

 Constituição da 
aula de 
Educação Física 

 
Movimento, Exercício 
Físico e  
Desenvolvimento 
Motor 
 

 Educação Física 

 Sistema 
Locomotor 

 Sistema nervoso 

 Sistema 
Circulatório  

 Sistema 
Respiratório 

 
Aptidão física e 
Saúde 

 O que é a 
aptidão física 

 Ter saúde 

 Componentes 
da aptidão 
física 

 
Fitnessgram 
 

 Como avaliar 
as minhas 
capacidades 
físicas na aula 
de educação 
física 

 
Aptidão física e 
Saúde; 
Componentes da 
aptidão Física; 
Actividade Física; 
Meio Ambiente; 
Alimentação; 
Tabaco; 
Álcool; 
Acidentes; 
DST. 

 
Capacidades motoras 
condicionais e 
coordenativas; 
Processos de 
desenvolvimento e 
manutenção da 
condição física; 
Factores de saúde e 
Risco Associados à 
Prática das 
actividades Físicas ; 
Substâncias 
Dopantes ; Processos 
de Controlo do 
Esforço Aspectos 
Gerais da Ética das 
AFD. 

Dimensão Cultural da Actividade Física 

(AF) na actualidade e ao longo dos 

tempos; Os Jogos Olímpicos O Espaço 

Desportivo 
Função social do Desporto: 
O desenvolvimento sem precedentes 
da dimensão económica do desporto, 
com o aumento espectacular dos 
direitos; audiovisuais; O aumento da 
popularidade do desporto em termos 
da prática e do espectáculo; 
  A internacionalização do desporto, 
com a multiplicação das competições 
internacionais. Desporto e saúde, de 
mãos dadas na sociedade 
          a) Sedentarismo; 
           b) Urbanismo; 
           c) Poluição. 

  
 

   

Conhecimentos sobre técnica, organização, participação e ética desportiva das atividades físicas selecionadas 
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3.2 Protocolo Inicial 

O protocolo de avaliação inicial (PAI) é o instrumento que permite a concretização da primeira etapa no 
processo ensino-aprendizagem- Avaliação inicial. Segundo os Programas Nacionais de Educação Física 
(PNEF):  
“Avaliação Inicial é um processo decisivo pois, para além de permitir a cada professor orientar e 
organizar o seu trabalho na turma, possibilita aos professores assumirem compromissos coletivos, 
aferindo decisões anteriormente tomadas quanto às orientações curriculares, adequando o nível de 
objetivos e/ou procedendo a correções ou alterações na composição curricular à escala anual e/ou 
plurianual” (PNEF, 2001) 
 

Durante a concretização desta etapa procuraremos a execução de situações que nos permita 
identificar os alunos com qualidades diferenciadas, referentes a cada nível de ensino, segundo o 
Programa Nacional de Educação Física. Tal como sugere Carvalho, L. (1994) “Escolher situações que 
permitam avaliar competências de mais do que um nível do programa, que admitam qualidades de 
realização diferentes, considerando a heterogeneidade das turmas e a necessidade de um ensino 
diferenciado” 

Consideramos que este período de avaliação, deve orientar o professor e aluno no processo ensino-
aprendizagem, sobretudo nas decisões de planeamento anual, o aluno deve ser parte integrante deste 
momento de avaliação, motivá-los para o que podem e sabem fazer. Segundo Carvalho, L.(1994) “O 
processo de Avaliação Inicial tem, assim, por objectivos fundamentais, diagnosticar as dificuldades e 
limitações dos alunos face às aprendizagens previstas e prognosticar o seu desenvolvimento” 

Carvalho, L. (1994) no artigo “Avaliação das Aprendizagens em Educação Física” define os objetivos 
delineados pelo grupo de Educação Física da Escola Secundária José Gomes Ferreira para esta etapa: 

“- Conhecer os alunos em atividade de Educação Física; 
- Apresentar o programa de Educação Física desse ano;  

- Rever aprendizagens anteriores; 

- Criar um bom clima de aula, ensinar/aprender ou consolidar rotinas de organização e normas de 

funcionamento; 

- Avaliar o nível inicial dos alunos e as suas possibilidades de desenvolvimento no conjunto de 

matérias de Educação Física; 

- Identificar alunos críticos e as matérias prioritárias; 

- Recolher dados para definir as prioridades de desenvolvimento para a 2ª Etapa e para orientar a 

formação de grupos; 

- Identificar os aspetos críticos no tratamento de cada matéria 

- Recolher dados, para que todo o grupo de professores possa elaborar ou ajustar o Plano 

Plurianual, estabelecendo metas para cada ano de escolaridade.” 

O protocolo de Avaliação Inicial deve garantir validade e fiabilidade inter-observador. Para que tal seja 
possível, os critérios de êxito e indicadores de sucesso referentes a cada nível, para cada matéria, devem 
estar explícitos neste protocolo de forma a garantir intencionalidade e legitimidade.  
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Protocolo de Avaliação Inicial – PAI 
 

Este documento foi elaborado de acordo com as decisões do agrupamento da Escola Secundária de 
Mem-Martins.  
O PAI serve para registar a prestação dos alunos nas diferentes matérias, “os dados recolhidos deverão 
sintetizar o grau de exigência de cada nível do programa, nos critérios e indicadores de observação 
acertados entre todos”(PNEF 2001). A forma de registo deve ser adotada por cada professor pelo seu 
estilo pessoal, podendo ser mais ou menos pormenorizada. (PNEF, 2001) 
De acordo com a avaliação registada segundo o PAI deve ser possível ao professor formar de grupos de 
trabalho e elaborar o planeamento anual da turma. 
Baseando-se nas orientações dos PNEF e considerando as condições espaciais e materiais que a escola 
apresenta, foram construídas as seguintes situações de avaliação, com o objetivo de facilitar o 
planeamento da etapa de avaliação inicial e conferir fiabilidade e validade a este processo 
 
1 Jogos Desportivos Coletivos 
1.1 Andebol 

Situação de jogo 5x5 
Nível introdutório: 

 Ocupação equilibrada do espaço, passes tensos, poucas perdas de bola. 
Nível Elementar: 

 Deslocamentos intencionais e com mudanças de direção; assumem de imediato 
atitudes ofensivas e defensivas; ataque organizado. 
 

1.2 Basquetebol  

Situação de jogo 3x3 
Nível Introdutório: 

 Passes tensos; ocupação equilibrada do espaço; protegem a bola. 
Nível Elementar: 

 Deslocamentos intencionais e com mudanças de direção; atacam o cesto; assumem 
de imediato atitudes ofensivas e defensivas; ataque organizado. 
 

1.3 Futebol 

Situação de jogo 3x3 

Nível Introdutório: 

 Ocupação equilibrada do espaço. Bola dentro de campo (poucas interrupções). 
Intenção em dominar as ações para dar continuidade ao jogo. 

Nível Elementar: 

 Poucas perdas de bola, garantida a largura e profundidade do ataque. Alguma 
organização defensiva assim que a equipa perde a posse de bola. 

 

1.4 Voleibol 

Situação de jogo 3x3 

Nível Introdutório. 

 Bola mantém-se no ar. Passes altos e dentro do raio da ação do colega. 

Nível Elementar: 

 Bola mantém-se no ar; utilizam sempre que possíveis os 3 toques, passes altos, 
respeitam as zonas de responsabilidade. 
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2. Ginástica 

2.1 Ginástica de solo 

Nível Introdutório: 

 Rolamento à frente engrupado; 

 Rolamento à retaguarda engrupado; 

 Apoio invertido, com duas ajudas. 
Nível Elementar: 

 Apoio invertido, com uma ajuda. 

 Roda 
 

3. Desportos de raquete 

3.1 Badminton 

Situação de jogo 1x1 

Nível Introdutório: 

 Atitude defensiva: o jogador deixa a iniciativa ao adversário. Procura reenviar o 

volante sempre mais uma vez que o adversário. 

Nível Elementar: 

 Procura desequilibrar o adversário utilizando trajetórias com diferentes 

velocidades. O confronto consiste em colocar o adversário em dificuldade a partir 

de uma análise do seu jogo (pontos fracos e fortes). Desequilibra e constrói o ponto 

em função das oportunidades surgidas no decorrer do jogo. Recupera a posição 

base após batimento. 
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3.3 Conteúdos Curriculares 

3.3.1 Área das Atividades Físicas 

3.3.1.1 Andebol 
Nível de 

Desempenho 
INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇAD0 

Habilidades 
Técnicas 

Em situação de jogo 5X5 em campo inteiro: 
1 – Ataque sem 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 

 

2 - Ataque com bola 
- Com boa pega de bola, em situação clara 
de passe, executa-o, desmarcando-se logo 
de seguida 
- Em situação clara de remate, executa-o, 
em apoio ou em salto 

 

3 – Defesa individual 
- Tenta interceptar a bola, colocando-se 
numa posição diagonal de defesa, para 
intervir na linha de passe do adversário 
- Impede ou dificulta a progressão, o passe e 
o remate, colocando-se entre a bola e a 
baliza na defesa do jogador com bola 
- Faz marcação individual ao portador da 
bola 

Em situação de jogo 5x5 em campo inteiro: 
 

1 – Ataque sem bola 
- Desmarca-se oferecendo linha de passe, se 
entre ele e o companheiro com bola se encontra 
um defesa (“quebra do alinhamento”), no 
sentido de receber em condições favoráveis de 
executar um remate 

 

2 - Ataque com bola 
- Orienta-se para a baliza adversária e “lê o 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 na sequência do movimento, sem 
paragens e em remate em salto, se recebe a bola, 
junto da área, em condições favoráveis 

 

3 – Defesa individual 
- 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 
- Logo que perca a posse de bola marca o seu 
atacante dificultando a acção ofensiva 
- Faz uma marcação individual nominal 

Em situação de jogo 5 x 5 em campo inteiro: 
 

1 – Ataque sem bola 
- Desmarca-se, procurando criar linhas de passe mais ofensivas ou de 
apoio ao jogador com bola, ocupando equilibradamente o espaço de 
jogo, em amplitude e profundidade, garantindo a compensação ofensiva 
(“trapézio ofensivo “) 
 

2 - Ataque com bola 
- Ultrapassa o seu adversário directo utilizando fintas e mudanças de 
direcção para passar a um companheiro em posição mais ofensiva, ou 
rematar em suspensão ou apoiado 
- Perante uma defesa zona ataca o espaço entre dois adversários 
 

3 – Defesa individual 
- Faz marcação individual ao seu adversário, na proximidade e à distância. 
- Desloca-se, acompanhando a circulação da bola, mantendo a visão 
simultânea da bola e do movimento do jogador da sua responsabilidade 
(“triângulo perceptivo”) 
 

4- Defesa zona 
Coloca-se perto da linha de área de baliza e consegue flutuar, para o lado 
da bola e atacar o portador da bola 
 

5- Como guarda-redes 
Enquadra-se constantemente com a bola, sem perder a noção da sua 
posição relativa à baliza, procurando impedir o golo 

Nível de 
Jogo 

Ocupação equilibrada do espaço, passes 
tensos, poucas perdas de bola 

Deslocamentos intencionais e com mudanças de 
direcção: assumem de imediato atitudes 

ofensivas e defensivas; ataque organizado 

No último terço ofensivo observam-se múltiplas ações de 
penetração sem bola criando espaços 
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3.3.1.2 Basquetebol 
 
 

Ação a realizar: situação de jogo reduzido 3x3 
 

Nível de 

Desempenho 
INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

Habilidades 
Técnicas 

- Recebe a bola com as duas mãos 

- Dribla para progredir 

- Lança na passada ou parado de curta 

distância: 

- Passa 

- Desmarca-se oportunamente 

- Assume atitude defensiva colocando-se 

entre o seu atacante e o cesto 

- Desmarca-se e corta para o cesto 

- Oferece linhas de primeiro passe 

- Passa a um companheiro desmarcado 

- Progride em drible usando as 2 mãos 

- Lança utilizando lançamento na passada ou de 

curta distância 

- Aclara para o cesto 

- Marca o seu atacante 

- Desmarca-se garantindo equilíbrio ofensivo 

- Progride utilizando a forma mais adequada (passe ou 

drible) 

- Progride em drible (progressão, inversão e protecção); 

- Passa e corta 

- Lança no momento adequado e de forma adequada; 

- Desmarca-se em corte 

- Ressalto ofensivo 

- Marca o seu atacante sem perder a referência da bola 

Nível de 
Jogo 

Passes tensos: ocupação equilibrada 
do espaço; protegem a bola 

 

Deslocamentos intencionais e com mudanças de 
direcção: atacam o cesto; assumem de imediato 

atitudes ofensivas e defensivas; ataque organizado 
 

   Organizam o ataque sem pressa, várias situações de 1x1 em 
finta e drible para o cesto, recupera rapidamente o 

enquadramento defensivo 
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3.3.1.3 Futebol 

Ação a realizar: situação de 3X3  
 

Nível de 

Desempenho 
INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 5X5) 

Habilidades 
Técnicas 

1- Ataque com bola 
 - Recebe e enquadra-se ofensivamente 
- Com algum espaço recebe, passa ou remata 
oportunamente 

2 - Defesa Individual 
- Defende entre atacante e baliza  HxH 
 

1- Ataque com bola 
- Recebe a bola do defesa, consegue levantar a 
cabeça e ler o jogo 
- Combina o passe com a sua própria desmarcação 

2- Ataque sem bola 
- Desmarca-se com fintas em direcção da baliza ou 
em apoio  
- Aclara o espaço de penetração do jogador com 
bola ou em desmarcação 

3- Defesa 
- Logo que perde a posse de bola marca o seu 
atacante, dificultando a acção ofensiva 

 

1- Ataque com bola 
- Penetra protegendo a bola, fintando para finalizar ou 
fixar a ação do adversário direto 
- Devolve a bola se a recebeu de um companheiro que 
entretanto abriu linha de passe (tabelinha) 

2- Ataque sem bola 
- Desmarca-se com fintas na direção da baliza ou em apoio 

3- Defesa 
- Marca o jogador sem bola aumentando a pressão à 
medida que a bola se aproxima do seu adversário 
- Realiza dobras quando os companheiros são 
ultrapassados 

4- Transposição defesa/ataque 
- Explora situações de superioridade numérica contra-
ataque rápido 

Nível de 
Jogo 

Ocupação equilibrada do espaço. Bola dentro de 
campo (poucas interrupções). Intenção em dominar 

as acções para dar continuidade ao jogo 
 

Poucas perdas de bola, garantida a largura e 
profundidade do ataque. Alguma organização defensiva 

assim que a equipa perde a posse de bola 
 

Elevado ritmo de jogo. Poucos toques por cada jogado 
(tempo de posse de bola individual é reduzido) 
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3.3.1.4 Voleibol 

 
Nível de 

Desempenho 
INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

Habilidades 
Técnicas 

Situação de jogo 3X3 
- Serve por baixo ou em passe, Min 2 
toques 
- Recebe o serviço colocando a bola 
jogável para o seu companheiro 
- Desloca-se e enquadra-se para 
enviar a bola para o alvo 
- Utiliza com oportunidade o passe e 
manchete 
 

Situação de jogo 3x3 
- Serve por baixo, colocando a bola no 
campo adversário 
- Utiliza com correção e oportunidade o 
passe e a manchete mantendo a bola em 
condições jogáveis  
- Finaliza em passe colocado ou remate em 
apoio  

 

Situação de jogo 4x4 
- Serve por baixo ou cima colocando a bola numa 
zona de difícil receção 
- Recebe serviço colocando a bola no jogador 
Passador  
-Finaliza em remate 
- Ao ataque da equipa adversária realiza bloco  
- Faz proteção ao bloco 

 

Nível de 
Jogo 

Bola mantém-se no ar. Passes 
altos e dentro do raio da ação 
do colega 

 

 Bola mantém-se no ar; utilizam 
sempre que possíveis os 3 toques, 

passes altos, respeitam as zonas de 
responsabilidade 

 

Bola mantêm-se no ar e invariavelmente 
o 2ºtoque é dado pelo passador. 

Intencionalidade das acções 
ofensivas/defensivas 
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3.3.1.5 Ginástica de Solo 
 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

 
Realiza uma sequência gímnica obrigatória em cada um dos níveis de desempenho 

VER EXERCÍCIO 
Na avaliação inicial executa: rolamento à frente, rolamento à retaguarda e apoio invertido com1 ou 2 ajudas, 

roda 

 
 

NÍVEL INTRODUTÓRIO 

A sequência gímnica é composta pelos seguintes elementos técnicos: Avião; Rolamento à frente 
engrupado; Salto em extensão com ½ pirueta; Rolar à retaguarda para vela; Posição de 
flexibilidade;Subida para a posição de pé; ½ volta; Rolamento à retaguarda engrupado para a posição de 
pé; Apoio Invertido com ajuda . 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

NÍVEL ELEMENTAR 
 

A sequência gímnica é composta pelos seguintes elementos técnicos: Avião; Rolamento à frente 
encarpado com os membros inferiores afastados; Posição de flexibilidade; Vela com saída de pernas 
destacadas para a posição de pé; Apoio invertido seguido de rolamento à frente; Salto em extensão com 
½ pirueta; Rolamento à retaguarda encarpado com os membros inferiores unidos; Roda. 
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NÍVEL AVANÇADO 

A sequência gímnica é composta pelos seguintes elementos técnicos: Avião; Salto de mãos; Rolamento 

à frente saltado; Salto em extensão com ½ pirueta; Posição de flexibilidade; Apoio invertido com 

rolamento à frente saindo de pernas destacadas; Roda; Rolamento à retaguarda encarpado ou para 

apoio invertido; Rodada; Carpa de pernas afastadas 
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3.3.1.6 Ginástica de Aparelhos - SALTOS de PLINTO 

 
 
 
Realiza os seguintes saltos: 
 

- Salto de eixo (plinto transversal);  
- Salto de entre mãos (plinto transversal); 
- Salto de Queda Facial (chamada no minitrampolim) com Receção Dorsal (plinto transversal); Salto de 

Queda Facial 
 

 Com 4 caixas e ajuda de trampolim Reüther/minitrampolim.  
 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

Realiza um salto com chamada a 

pés juntos e receção equilibrada. 

Pode ser realizado no Boque. 

Realiza dois saltos em que um é o 

salto de eixo e o outro é o salto 

entre mãos, com chamada a pés 

juntos e receção equilibrada. 

Plinto Transversal 

Realiza os três saltos com 

chamada a pés juntos e receção 

equilibrada. 

Plinto Transversal 

 
 

Salto de eixo (Plinto transversal) Salto de entre mãos (plinto 
transversal) 

Salto de Queda Facial ou Salto de 
entre mãos (plinto longitudinal) 
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3.3.1.7 Ginástica de Aparelhos – MINITRAMPOLIM 

Pré requisito – Salto em extensão (vela) 
Realiza os seguintes saltos: 
Nível 1: salto com ½ pirueta; salto engrupado. 
Nível 2: salto de carpa de pernas afastadas. 
Nível 3: salto de  carpa de pernas unidas; salto com 1 pirueta; ¾ mortal Frente; Mortal à frente. 
 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

Realiza três saltos do nível 1 e 2 

com elevação rápida dos braços e 

receção equilibrada 

Realiza três saltos em que um é 

nível 3 com elevação rápida dos 

braços e receção equilibrada 

Realiza quatro saltos em que dois são do 

nível 3 com elevação rápida dos braços e 

receção equilibrada 

Obrigatório mortal à frente engrupado 

 
 

 

NÍVEL I 

Salto com ½ pirueta Salto Engrupado 
 

NÍVEL II 

Salto de Carpa de pernas afastadas. 

 
  

 

 

NÍVEL 
III 

Salto de carpa de pernas juntas Salto com uma pirueta 

  

¾ de mortal Frente (engrupado) Mortal à frente (engrupado) 

  



Agrupamento de Escolas de Mem Martins                               Projeto da Área Disciplinar de Educação Física 
 

 

19 
 

 

3.3.1.8 Ginástica de Aparelhos - TRAVE OLÍMPICA 
 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

Realiza uma sequência gímnica obrigatória em cada um dos níveis de desempenho. 
VER EXERCÍCIO 

 

 

NÍVEL INTRODUTÓRIO 

 Entrada - Subida a 1 pé – plano elevado; Deslocamento à frente em meias pontas; ½ volta; 

Deslocamento à retaguarda em meias pontas; Salto em extensão; Quatro; Agachamento; ½ volta; Saída 

em extensão na ponta da Trave 

 

 
 
 
 
 
 

NÍVEL ELEMENTAR 

   
Entrada - Subida a 1 pé – Trampolim reüther; Deslocamento à frente em ponta dos pés; Agachamento 

com ½ volta / Retorno à posição de pé; Deslocamento à retaguarda; Salto em extensão com troca de 

pés; Avião; ½ volta; Deslocamentos para a frente com elevação dos membros inferiores; Saída – Salto 

em extensão com ½ volta no topo 
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NÍVEL AVANÇADO 

   
Entrada – Subida em eixo; ¼ de rotação para afundo com membros superiores em elevação; 

Deslocamento à frente com elevação dos membros inferiores à horizontal até ao final da trave; 

Rolamento à frente com pernas afastadas para posição de deitado em decúbito ventral sobre a trave; 

Subida para posição de pé ½ pivô; Afundo seguido de avião; Sequência de salto de gato seguido de salto 

em extensão com troca passo (2 trocas); Saída em rodada numa extremidade 
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3.3.1.9 Ginástica de Aparelhos - BARRA FIXA 

 
 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

Realiza uma sequência gímnica obrigatória em cada um dos níveis de desempenho 
VER EXERCÍCIO 

 

 
 

NÍVEL INTRODUTÓRIO 

 

O exercício é composto pelos seguintes elementos técnicos: 
 

- Na barra fixa baixa realiza subida para apoio; 2 balanços em apoio; ½ volta em apoio; saída à retaguarda 

- Na barra fixa alta realiza: balanços e saída à retaguarda 

 

 

 

Barra Fixa baixa  Barra Fixa alta 
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NÍVEL ELEMENTAR 
 

- Na barra fixa baixa realiza: subida de frente; volta de barriga à retaguarda; saída em báscula 

- Na barra fixa alta realiza: balanços; cambiada directa e saída à retaguarda 

 

 

Barra Fixa baixa  Barra Fixa alta 

 

 

  

 

 

   
NÍVEL AVANÇADO 

Feminino 

- Na barra fixa baixa realiza: subida de frente; volta de barriga à frente; saída de pés e mãos 

Masculino 

- Na barra fixa alta realiza: Subida de frente; volta de barriga; balanço a retaguarda para apoio elevado; saída 

de balanço por baixo com ½ volta 

 

Feminino - Barra Fixa baixa  Masculino - Barra Fixa alta 
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3.3.1.10 Ginástica de Aparelhos - PARALELAS SIMÉTRICAS 

 

 

NÍVEL INTRODUTÓRIO 

Subida para apoio radial; 2 balanços em apoio radial e saída à frente ou à retaguarda 

 
 

NÍVEL ELEMENTAR 
 

Subida para apoio radial; ângulo; afastamento dos membros inferiores nas paralelas; rolamento à frente; 2 

balanços em apoio radial e saída à frente ou à retaguarda 

 

 

   
NÍVEL AVANÇADO 

   
Subida para apoio radial; ângulo; afastamento dos membros inferiores nas paralelas; pino em apoio braquial; 

balanços em apoio braquial seguido de subida à retaguarda para apoio radial; e saída frente com ½ volta 

 

 
 
 
 
 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 
Realiza uma sequência gímnica obrigatória em cada um dos níveis de desempenho 

VER EXERCÍCIO 
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3.3.1.11 Ginástica Acrobática 

 
Realizar com coordenação e fluidez três (3) elementos de pares, dois (2) de trios e uma(1) quadra 

 

Categoria A 
 

PARES 
 

1   2  3   4  5 6  

        7   8  9   10    

TRIOS 
 

 
 
                                                                           
1               2                    3                   4                5 
 

QUADRAS 
 

 1                            2   3    
 

 
 

INTRODUÇÃO 

Realiza todos os elementos 

dentro da categoria A 

ELEMENTAR 

Realiza 3 elementos pares em que um 

deles pertence à categoria C; dos trios 

uma figura pertence à categoria B e a 

quadra pertence igualmente à 

categoria B 

AVANÇADO 

Realiza 3 elementos pares em que dois 

deles pertencem à categoria C; dos trios 

uma figura pertence à categoria C e a 

quadra pertence igualmente à categoria C. 

Obrigatório acompanhamento de música e 

4 elementos de ligação 
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Categoria B 

 

PARES 
 

 1  2   3    4 5    6  

   7     8   9    
TRIOS 

 

1                     2                3                   4                 5    

 6 7  8       
QUADRAS 

 

 1                    2                      3            
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Categoria C 
 

PARES 
 

1 2     3   4    5   6  

TRIOS 
 

1                2            3         4  5 6  
QUADRAS 

 

1                    2                   3                4                   5  
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3.3.1.12 Atletismo – Corrida de Velocidade 

Ação a realizar: Corrida de Velocidade 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

-Partida alta  

-Realiza apoios ativos sobre a parte anterior 

do pé  

-Termina sem desaceleração nítida 

-Partida alta, com ligeira inclinação do tronco 

à frente e pernas ligeiramente fletidas 

-Realiza apoios ativos sobre a parte anterior 

do pé 

- Extensão completa da perna de impulsão 

- Extensão completa da perna de impulsão e eleva o joelho 
da perna livre até aos 90º. 
- Acelera progressivamente até velocidade máxima 
- Termina sem desaceleração nítida e com inclinação do 
tronco à frente nas duas últimas passadas 

 

3.3.1.13 Atletismo – Corrida de Estafetas 

 
Ação a realizar: Corrida de estafetas 

 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

- Realiza uma corrida de estafetas, recebendo 

o testemunho na zona de transmissão  

- Utiliza a técnica em “vela” com controlo 

visual e em movimento 

- Entrega o testemunho com segurança e  

sem desaceleração nítida. 

 

- Realiza uma corrida de estafetas, 

entregando o testemunho, na zona de 

transmissão  

- Utiliza a técnica ascendente sem controlo 

visual  

- Entrega o testemunho após sinal sonoro 

sem desaceleração nítida 

 

- Realiza uma corrida de estafetas, entregando o 

testemunho, na zona de transmissão  

- Utiliza a técnica descendente e/ou ascendente, sem 

controlo visual 

- Entrega o testemunho após sinal sonoro sem 

desaceleração nítida 
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3.3.1.14 Atletismo – Corrida de Barreiras 

Ação a realizar: Corrida de barreiras 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

 

- Transpõe 3 barreiras, à altura mínima, 

mantendo um ritmo de 3 passadas entre as 

barreiras 
- Combina com fluidez e coordenação geral, a 
corrida, a transposição e a receção. 

 

- Acelera para a 1ª barreira 

- Transpõe 3 barreiras, à altura adequada ao 

escalão etário, mantendo um ritmo de 3 

passadas entre as barreiras, com uma 

trajetória rasante 

 - “Ataca” a barreira longe desta, facilitando a 

elevação do joelho e a extensão da perna de 

ataque 

- Realiza o movimento de afastamento lateral 

da perna de impulsão 

- Termina sem desaceleração nítida 

- Partida baixa recorrendo ao bloco de partida 

- Acelera para a 1ª barreira 
- Transpõe 3 a 5 barreiras, à altura adequada ao escalão 
etário, mantendo um ritmo de 3 passadas entre as 
barreiras, com uma trajetória rasante, mantendo o 
equilíbrio 

- “Ataca” a barreira longe desta, facilitando a elevação do 

joelho e a extensão da perna de ataque 

- Realiza o movimento de afastamento lateral da perna de 

esquiva, “envolvendo” a barreira 

- Termina à máxima velocidade 
 

3.3.1.15 Atletismo – Salto em Altura 

Ação a realizar: Salto em altura  

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

-Salta com a técnica em tesoura com 4 a 6 

passadas de balanço 

- Apoio ativo a um pé e extensão completa 

da perna de impulsão 

-Elevação enérgica e simultânea dos 

braços e perna de balanço 

- Movimento de transposição com os 

membros inferiores  em extensão 

- Receção em equilíbrio no colchão de 

quedas 

- Efetua a corrida de balanço em “J” 

- Corrida em aceleração progressiva 

- Apoio ativo a um pé e extensão completa 

da perna de impulsão 

-Elevação enérgica e simultânea dos 

braços e perna de balanço 

- Utiliza a técnica “Fosbury Flop” com 

transposição da fasquia com elevação da 

bacia e arqueamento dorsal  

- Receção sobre os ombros e costas 

- Efectua a corrida de balanço em “J”  

-  Corrida em aceleração progressiva 

- Inclinação do tronco para o interior da curva da corrida  

- Impulsão dinâmica e vertical 

- Elevação enérgica da perna livre fletida, conduzindo o joelho para 

dentro 

- Transposição da fasquia com elevação da bacia e arqueamento 

dorsal ( técnica “Fosbury Flop”) 

- Receção sobre os ombros e costas 
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3.3.1.16 Atletismo – Salto em Comprimento 

Ação a realizar: Salto em comprimento  

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

- Salta em comprimento com a técnica de 
voo na passada 
- Corrida de balanço de 5 a 8 passadas 
com impulsão numa zona de chamada 
- Aceleração progressiva  

- Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da coxa da 

perna livre; e manutenção em elevação 

durante o voo 

- Queda a pés juntos 

- Salta em comprimento com a técnica de 
voo na passada 
- Corrida de balanço de 8 a 12 passadas, 
com impulsão na tábua de chamada.  
- Aceleração progressiva  

- Na chamada: extensão da perna de 

impulsão; elevação enérgica da coxa da 

perna livre; e manutenção em elevação 

durante o voo 
- “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. 

- Usa a técnica de voo na passada, com corrida de balanço ajustada 
- Realiza a impulsão na tábua de chamada.  
- Aumenta a cadência nas últimas passadas 

- Na chamada: extensão da perna de impulsão; elevação enérgica da 

coxa da perna livre; e manutenção em elevação durante o voo 
- “Puxa” a perna de impulsão para junto da perna livre na fase 
descendente do voo 
- “Puxa” as pernas para a frente e os braços (paralelos) para a frente 
e para baixo, na parte final de voo, inclinando o tronco à frente para 
receção na caixa de saltos. 

3.3.1.17 Atletismo – Triplo Salto 
 

Ação a realizar: Triplo Salto  

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

- Corrida de balanço de 5 a 8 passadas 
- Realiza um encadeamento rudimentar 
dos apoios: hop-step-jump 

 

- Corrida de balanço de 6 a 10 passadas, 
com impulsão na tábua de chamada.  
- Realiza o encadeamento dos apoios: 
hop-step-jump 
- Receção a dois pés na caixa de areia 

- Corrida de balanço de 10 a 12 passadas, com impulsão na tábua de 
chamada.  
- Aumenta a cadência nas últimas passadas  
- Realiza o encadeamento dos apoios: hop-step-jump com amplitude 
- Receção a dois pés na caixa de areia  
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3.3.1.18 Atletismo – Lançamento do Dardo 

Ação a realizar: Lançamento do Dardo [bola/dardo] 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

- Lança a bola dando 3 passadas de balanço 

- Em aceleração progressiva 

- Braço em extensão e recuado 

- Cotovelo mais alto que o ombro 

- Lança a bola com 4 a 7 passadas de balanço 

- Em aceleração progressiva 

- Ritmo dos 3 últimos passos 

- Mão com a bola à retaguarda e o braço em 

extensão 

- Último apoio feito pelo calcanhar 

- Lança o dardo após 6 a 10 passadas de balanço 

- Executa a pega correta 

- Ritmo dos 3 últimos passos 

- Braço progressivamente em extensão à retaguarda 

- Bloqueio do movimento sobre o pé da frente 

- Avanço da bacia e o ombro do lado do dardo 

- Movimento de “chicotada” do braço lançador 

- Equilíbrio na parte final 

3.2.1.19 Atletismo – Lançamento do Peso 
Ação a realizar: Lançamento do peso [3/4kg (Masc.)/2Kg (fem)] 

INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

- Executa o lançamento sem balanço, partindo de 

uma fase inicial de costas (duplo apoio) para a 

zona de lançamento 

- Roda e avança a bacia do lado do peso com 

extensão total das pernas e do braço do 

lançamento 

- Empurra o engenho para a frente e para cima 

- Mantém o cotovelo afastado em relação ao 

tronco 

 

- Pega corretamente no peso 

- Inicia a fase de preparação de costas para a 

zona de lançamento 

- Desliza de costas, rasante ao solo 

- Roda e avança a bacia do lado do peso com 

extensão da perna 

- Empurra o engenho para a frente e para 

cima 

- Mantém o cotovelo afastado em relação ao 

tronco 

 

 

- Pega corretamente no peso 

- Mantém o cotovelo alto, num ângulo de 45º em 

relação ao corpo 

- Inicia a fase de preparação de costas para a zona de 

lançamento, apoiado na perna da frente, com o tronco 

fletido e paralelo ao chão 

- Desliza de costas com o ritmo de apoios “curto e 

longo” rasante ao solo 

- Roda e avança a bacia do lado do peso com extensão 

da perna 

- Empurra o peso com extensão total dos segmentos e 

flexão da mão 

- Faz uma recuperação com a rápida troca dos apoios, 

ficando em equilíbrio 
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3.3.1.20 Dança 

 
 

Danças Tradicionais  
Ação a realizar: realiza a dança tradicional Regadinho (7ºano); Reilander (8ºano);Tropanka (9º ano); Reilander (10ºano); Susana e Tropanka (11ºano) Grega (12º ano) 

 

NÍVEL DE 

DESEMPENHO 
INTRODUÇÃO ELEMENTAR AVANÇADO 

HABILIDADES 

TÉCNICAS 

Realiza os passos básicos da dança com 

correção. Respeita as diferentes 

posturas adequando os movimentos 

ao tema musical. 

Realiza os passos básicos da dança com 

correção e ritmo coordenando os 

diversos movimentos com fluidez, 

adequando-os à marcação musical, 

mantendo as posições adequadas na 

roda ou na linha. 

Realiza os passos da dança com 

correção e ritmo (sem qualquer tipo de 

enganos), coordenando os diversos 

movimentos com fluidez e elegância, 

adequando-os à marcação musical, 

mantendo as posições adequadas na 

roda ou na linha. 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Correção técnica, ritmo musical, 

adequação do movimento à música. 

  Correção técnica, ritmo musical, 

adequação do movimento à música, 

fluidez, Par/Grupo 

Correção técnica, ritmo musical, 

adequação do movimento à música, 

fluidez, Par/Grupo 
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Danças Sociais 

Ação a realizar: realiza a dança social do Merengue (7º ano); Rumba Quadrada (8ºano); Chá-Chá-Chá  e Valsa Inglesa(9ºano); 

Merengue/Rumba Quadrada (10º ano);Chá-Chá-Chá (11ºano); valsa inglesa e Kizomba (12º ano) 

3º Ciclo em Line Dance e no Secundário a Pares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÍVEL DE DESEMPENHO INTRODUÇÃO ELEMENTAR AVANÇADO 

HABILIDADES 

TÉCNICAS 

 
Em line dance, realiza os passos básicos 
em sequência acordada, com organização 
espacial definida. 
Inicia no 1º tempo do compasso e faz 
coincidir cada passo a 1 tempo. 

A par realiza os passos básicos das 

danças com correcção e ritmo na 

sequência acordada. 

Coordena os diversos movimentos com 

fluidez, adequando-os à marcação 

musical, mantendo as posições 

adequadas no par. 

Cria uma sequência com o par aplicando 

os passos da dança coordenando os 

diversos movimentos com fluidez e 

elegância, adequando-os à marcação 

musical, mantendo as posições 

adequadas no par. 

 

NÍVEL DE EXECUÇÃO 
Sem paragens acentuadas na ligação das 
frases de movimento. 

Coordenado com o par. Sem paragens 

acentuadas na ligação dos passos. 

Coordenado com o par. 

Sem paragens acentuadas na ligação 

dos passos. 

Expressão adequada à dança 
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3.3.1.21 Badminton 

Situação de jogo 1x1 

Nível de 

Desempenho 
INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

Habilidades 
Técnicas 

- Serviço colocando o volante na 
zona válida 
- Clear: volante descreve uma 
trajectória alta e comprida  
- Lob: volante batido por baixo, 
com trajectória alta e comprida 
 
 

- Serviço longo e curto que provoca deslocamento 
- Clear: volante descreve uma trajectória alta e 
comprida  
- Amorti: controla a força do batimento e coloca o 
volante junto à rede 
- Lob: volante batido por baixo, com trajectória alta e 
comprida 
- Drive: cabeça da raquete paralela à rede e 
trajectória tensa 
 

- Serviço longo e curto que provoca 
deslocamento 
- Clear: volante descreve uma trajectória alta 
e comprida 
- Amorti: controla a força do batimento e 
coloca o volante junto à rede 
- Lob: volante batido por baixo, com 
trajectória alta e comprida 
- Drive: cabeça da raquete paralela à rede e 
trajectória tensa 
- Remata armando o braço atrás imprimindo 
ao volante uma trajectória descendente e 
rápida 

Nível de  
Jogo 

Atitude defensiva: o jogador 
deixa a iniciativa ao 

adversário. Procura reenviar 
sempre mais uma vez que o 

adversário. Volante é mantido 

No ar durante mais de seis 
batimentos 

Procura desequilibrar o adversário utilizando 
trajectórias com diferentes velocidades. O 

confronto consiste em colocar o adversário em 
dificuldade a partir de uma análise do seu jogo 

(pontos fracos e fortes). Desequilibra e constrói o 
ponto em função das oportunidades surgidas no 
decorrer do jogo. Recupera a posição base após 

batimento. 
 

No jogo de singulares: Desloca-se com 
rapidez e recupera a posição base após o 

batimento. Explora os espaços vazios. 

No jogo a pares, se serve curto, coloca-se à 
frente dando o fundo do campo ao parceiro. 

Para defender e após serviço comprido, 
coloca-se lado a lado com o parceiro. Em 

função da movimentação do parceiro, 
desloca-se, protegendo os espaços vazios. 
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3.3.1.22 Corfebol 
Ação a realizar: situação de jogo reduzido 3x3 

 

Nível de 

Desempenho 
INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

Habilidades 
Técnicas 

 
- Ao receber a bola, enquadra-se 
ofensivamente 
- Lança parado ou na passada, se 
tem o cesto ao seu alcance e liberto 
de marcação (de acordo com as 
regras) 
- Desmarca-se 
- Participa no ressalto ofensivo, após 
lançamento 
- Assume atitude defensiva 
colocando-se entre o seu adversário 
e o cesto 

 
- Lança se tem o cesto ao seu alcance e livre de 
marcação 
- Passa a um companheiro desmarcado, de 
preferência em corte para o cesto 
- Desmarca-se constantemente, garantindo 
ocupação equilibrada do espaço 
- Assume atitude e posição defensiva 
- Marca o seu atacante 

 
- Lança rapidamente, se cesto ao seu alcance e 
livre de marcação 
- Passa e corta, explorando o lado menos 
favorável do defensor (“corte nas costas”) 
- Após o passe assegura uma segunda assistência 
ou ressalto 
- Ressalto Ofensivo 
- Marca o seu atacante sem perder a referência 
da bola 
- Na zona de ataque procura recuperar a bola 

 

Nível de 
Jogo 

 

Ocupação equilibrada do 
espaço, passes tensos, poucas 

perdas de bola 
 

Ocupação equilibrada do espaço, passes tensos, sem 
perdas de bola 

Ocupação equilibrada do espaço, passes tensos, sem 
perdas de bola e recuperação da mesma 
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3.3.1.23 Desportos de Combate – Luta 

Nível de 

Desempenho 
INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

Habilidades 
Técnicas 

Em situação de luta no solo, utilizando 
a força das suas alavancas em 
conjugação com os movimentos do 
parceiro e as manobras de 
controlo/esquiva, cria e aproveita 
situações de vantagem nítida, 
executando com correcção e eficácia as 
técnicas de: 
Dupla prisão de pernas com rotação, 
com as mãos a agarrar a perna do 
defesa, junto ao joelho e junto à 
articulação coxo-femural onde o ombro 
encosta; na rotação, as costas do 
atacante devem ficar nitidamente 
sobre o peito do defesa. 
Prisão do braço por dentro com 
rotação pela frente (de preferência 
com as mãos dadas sobre as costas do 
defesa); o cotovelo do braço que não 
efectua a chave apoia no pescoço do 
defesa; na rotação eleva-se o cotovelo 
do braço que efectua a 
prisão e, com o braço oposto, bloqueia-
se a cabeça do parceiro. 
Tenta o assentamento de espáduas do 
parceiro. 
 

Em situação de luta no solo, utilizando a força das 
suas alavancas em conjugação com os movimentos 
do parceiro e as manobras de controlo/esquiva, cria 
e aproveita situações de vantagem nítida, 
executando com correcção e eficácia as técnicas de: 
Dupla prisão de pernas com rotação 
Prisão do braço por dentro com rotação pela frente  
Dupla prisão de braços com o braço que controla 
junto ao ombro, se possível a empurrar a cabeça do 
adversário; a outra mão controla o mesmo braço do 
parceiro junto ao cotovelo, e durante o desequilíbrio 
o tronco do atacante roda, avançando o ombro e 
deslocando o pé do lado da projecção para trás. 
Consegue o assentamento de espáduas do parceiro, 
dando sequência às acções referidas em 4, utilizando 
uma das seguintes finalizações da luta no solo: 
Finalização com controlo da cabeça e braço, 
partindo da posição de sentado de lado, mantendo a 
cabeça do parceiro fixa na articulação do braço que 
controla a cabeça e o braço do parceiro contra o seu 
tronco. 
Finalização mantendo a posição inicial de dupla 
prisão de pernas, 
colocando o peso do seu corpo sobre o parceiro, 
pelo apoio do ombro no ilíaco daquele (com a 
cabeça por fora) e pela elevação da bacia com 
pernas em extensão. 
Em guarda a quatro, com o parceiro em posição de 
ataque, realiza deslocamentos em quadrupedia, em 
todas as direcções, com rapidez e coordenação, 
mantendo o equilíbrio e estabilidade da guarda, 
anulando o controlo e desvantagem iniciais e 
executando com coordenação global e ritmo o 
contra-ataque 
 
 

Em situação de luta em pé, mantendo a posição ofensiva base, desloca-se para manter o 
enquadramento, anulando a vantagem das acções de controlo do parceiro e procurando 
executar com eficácia e oportunidade as seguintes acções de controlo, provocando o 
desequilíbrio do parceiro e passando à luta no solo em posição de 
vantagem: 
Controlo da cabeça e do braço, puxando a cabeça do parceiro para o seu ombro com a mão 
que controla o pescoço, enquanto a outra mão controla o antebraço junto ao cotovelo. 
Controlo do braço por dentro, estando o seu ombro apoiado no ombro do braço do 
parceiro, que é controlado acima do cotovelo e pelo pulso, mantendo-o junto ao seu peito. 
7Dupla prisão de pernas com ombro encostado à articulação coxo-femural (com a cabeça 
por fora) e pernas flectidas, controlando as coxas com as mãos junto aos joelhos. 
Controlo da perna por dentro, na coxa e tornozelo, mantendo a perna junto ao peito, com o 
tronco flectido à frente. 
A partir do controlo das pernas/cintura: 
Coxa às avessas, com prisão da coxa mais afastada, rodando nitidamente o peito para o 
solo, simultaneamente com o avanço da bacia. 
Cintura às avessas, com prisão da cintura do defensor, rodando nitidamente o peito para o 
solo, simultaneamente com o avanço da bacia. 

Nível de 
Jogo 

Realiza em situação de exercício as técnicas aprendidas. 
 

 



Agrupamento de Escolas de Mem Martins                               Projeto da Área Disciplinar de Educação Física 
 

 

36 
 

3.3.1.24 Desportos de Combate – Judo 

Nível de 

Desempenho 
INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

Habilidades 
Técnicas 

 
Em todas as situações, realiza adequadamente a saudação em 
pé (“Ritsu-rei”) e de joelhos (“Za-rei”), utiliza correctamente o 
fato de judo (“Judogi”) e cinto, e cumpre as normas de 
utilização do tapete (“Tatami”). 
Distingue em todas as situações, em função do grau de risco 
inerente a cada uma, as projecções simples (laterais, para a 
frente e para trás) das projecções feitas em “Sutemi” (sacrifício 
do próprio equilíbrio). 
Faz as pegas, esquerda e direita, mantendo as mãos agarradas 
no “Judogi” do adversário. 
Em todas as situações com o adversário: 
Mantém a postura natural (“Shisei”),. 
Mantém a postura defensiva (“Jigo-hontai”),  
Realiza os deslocamentos específicos “Aiumiashi” e 
“Tsuguiashi”  
Realiza a esquiva (“Tai-sabaki”)  
 Executa no “Tatami”, em situação de exercício sem oposição, 
as seguintes técnicas de queda (“Ukemi”): 
Quedas para trás (“Ushiro-ukemi”),  
Quedas laterais à esquerda e à direita (“Yoko-ukemi” ),  
Quedas para a frente em cambalhota (“Zempo-ukemi”)  
Procura e aproveita situações de vantagem, em situação de 
exercício e de jogo de luta no solo, na realização das seguintes 
acções: 
Entradas ao adversário que está deitado no solo em decúbito 
dorsal,  
Viragem de um adversário que está deitado em decúbito 
ventral no solo, agachado ou em quadrupedia,  
Imobilização de um adversário,  
Saída das imobilizações laterais,  
Desequilibra o adversário, parado e/ou em 
movimento,utilizando as pegas específicas e aproveitando a 
força do adversário para obter vantagem no sentido da sua 
acção (explorando o efeito de acção-reacção). 

 
Procura e aproveita situações de vantagem, em 
situação de luta no solo (“Neivasa”) com alguma 
resistência (“Randori”), bem como em situação de 
jogo, esquivando-se e utilizando, de acordo com o 
movimento de ambos, pontos fixos ou eixos para 
aplicar a força das suas alavancas, na realização das 
seguintes acções técnicas de controlo e imobilização: 
Envolve com os membros inferiores uma ou as duas 
pernas e/ou coxas do adversário, colocando-as no 
meio das suas, utilizando-os para o virar e controlar, 
com a ajuda dos braços. 
Imobiliza o adversário com o “Kuzuregesagatame”,  
Imobiliza o adversário com o “Tateshiogatame”,  
Imobiliza o adversário com o “Kamishiogatame”,  
 Imobiliza o adversário com o “Yokoshiogatame”, 
Procura e aproveita situações de vantagem, em 
situação de luta em pé no Tatami, sem resistência 
(“ Yakusokugeiko”) e com alguma resistência (“ 
Randori”), utilizando pontos fixos ou eixos e o 
princípio da acção-reacção (no “ Randori”) para 
aplicar a força das suas alavancas de acordo com o 
movimento de ambos, para desequilibrar e projetar o 
adversário, mantendo sempre o controlo da pega, na 
realização das seguintes técnicas: 
Ouchigari”, provocando o desequilíbrio 
(obliquamente para trás e para baixo), obrigando a 
um apoio da perna que é “ varrida” (ceifada por 
dentro e de trás para a frente), mantendo o pé da 
perna que “ varre” (contrária à que é “ varrida”), 
sempre em contacto com o solo em movimento 
circular 
Deashibarai. 
 

 
Em situações de exercício ou jogo, em luta em pé no “Tatami”: 
Executa a esquiva (“Tai-sabaki”) ao adversário 
Controla a projeção feita ao seu adversário 
Controla a sua queda (quando é projectado), batendo com o braço 
no “Tatami” ao contacto com o solo e flectindo o pescoço de modo 
a não tocar o solo com a cabeça. 
Procura aproveitar situações de vantagem, em situação de 
exercício e de luta empé no “Tatami”, utilizando pontos fixos ou 
eixos para aplicar a força das suas alavancas, de acordo com o 
movimento de ambos e as manobras de controlo/esquiva, na 
realização das 
seguintes técnicas de projeção: 
 “Ogoshi” (técnica de ancas), provocando desequilíbrio em frente 
do 
adversário, passando-lhe o braço livre por trás das costas ao nível 
do cinto e contactando-lhe com a anca nas coxas. 
 “Osotogari”, provocando o desequilíbrio (obliquamente para trás), 
fazendo contacto com o ombro que empurra e ceifando a perna do 
adversário pela parte infero-posterior da coxa (que puxa). 
Projecta e/ou imobiliza o adversário, em competições simplificadas 
no “Tatami”, partindo da luta em pé e podendo continuá-la no 
solo, aplicando (de preferência de forma interligada) as técnicas de 
projecção e as acções de controlo aprendidas. 
 

Nível de 
Jogo 

Realiza em situação de exercício as técnicas aprendidas. 
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3.3.1.25 Orientação 

Nível de 

Desempenho 
INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

Habilidades 
Técnicas 

Orienta o mapa correctamente, 
segundo os pontos cardeais e/ou 
outros pontos de referência. 
Identifica, de acordo com pontos 
de referência, a sua localização no 
espaço envolvente e no mapa. 
Identifica, após orientação do 
mapa, a melhor opção de 
percurso para atingir os postos de 
passagem e utiliza-a para cumprir 
o percurso o mais rapidamente 
possível.  
 

Identifica no percurso a simbologia básica inscrita 
na carta: tipo de vegetação, tipo de terreno, 
habitação, caminhos, água e pontos altos, etc. 
Orienta o mapa correctamente, segundo os pontos 
cardeais e/ou outros pontos de referência, utilizando 
a bússola como meio auxiliar. 
Identifica, de acordo com pontos de referência, a 
sua localização no espaço envolvente e no mapa. 
 Identifica, após orientação do mapa, a melhor 
opção de percurso para atingir os postos de 
passagem e utiliza-a para cumprir o percurso o mais 
rapidamente possível. 
Realiza um percurso individual na escola, com o 
cartão de controlo preenchido correctamente, 
utilizando a bússola e o seu passo para determinar 
correctamente direcções e distâncias.  
 

Realiza um percurso, em grupo, fora da escola, o mais 
rápido possível, com o cartão de controlo preenchido 
correctamente, segundo um mapa de orientação e com a 
ajuda de uma bússola, durante o qual doseia o esforço para 
resistir à fadiga, considerando as características do terreno, 
respeitando as regras de participação estabelecidas, de 
segurança e de preservação do equilíbrio ecológico: 
 Identifica o percurso e tipo de terreno através de curvas 
de nível (vales, declives, escarpas, etc.) e das informações 
fornecidas pela simbologia da planimetria, hidrografia e 
vegetação. 
 Determina correctamente a cota de um ponto, azimutes, 
distâncias e declinações magnéticas. 
 Escolhe o caminho mais curto e melhor (mais rápido) de 
forma a atingir o posto de controlo desejado, atendendo às 
exigências da totalidade do percurso. 
 Interpreta correctamente a sinalética utilizada na folha de 
descrição dos postos de controlo, conhecendo a finalidade 
das diferentes colunas e espaços, na identificação e 
localização de cada posto de controlo.  

Nível de 
Jogo 

Realiza, em grupo, um percurso na 
escola, o mais rápido possível e 

com o cartão de controlo 
preenchido correctamente, 

orientando o mapa segundo os 
pontos de referência, identificando 

a sua localização no espaço 
envolvente e no mapa, decidindo a 

melhor opção de percurso. 
 

Realiza, sozinho, um percurso na escola, o mais 
rápido possível e com o cartão de controlo 

preenchido correctamente, orientando o mapa 
segundo os pontos de referência, identificando a sua 

localização no espaço envolvente e no mapa, 
decidindo a melhor opção de percurso. 

 

Realiza um percurso individual na escola, com o cartão de 
controlo preenchido correctamente, orientando o mapa 

com auxílio de uma bússola e outros pontos de referência, 
identificando a sua localização no espaço envolvente e no 

mapa, decidindo a melhor opção de percurso, escolhendo o 
caminho mais curto e melhor (mais rápido). Identifica o 

percurso e tipo de terreno através de curvas de nível e das 
informações fornecidas pela simbologia da planimetria, 
hidrografia e vegetação, determinando correctamente a 

cota de um ponto, azimutes, distâncias e declinações 
magnéticas. Interpreta correctamente a sinalética utilizada 

na folha de descrição dos postos de controlo. 
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3.3.1.26 Râguebi 

Nível de 

Desempenho 
INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

Habilidades 
Técnicas 

Ataque com bola 
Avança no terreno, utiliza 
técnicas de evasão, passa 
oportunamente a um colega em 
melhor posição e procura 
manter a posse da bola; 

 
Ataque sem bola 

Apoia e aproxima-se do 
portador da bola quando este é 
tocado. Segue os pontapés 
quando em jogo. 

 
 
 
 
 
 

Defesa 
Pressiona o adversário com 
bola, tentando tocá-lo e 
interceptar os passes. Procura 
colocar-se constantemente em 
jogo 

Ataque com bola 
Avança no terreno, utiliza técnicas de evasão ou 
repulsão, passa oportunamente a um colega em 
melhor posição. 
 

 
Ataque sem bola 

Apoia e aproxima-se rapidamente do portador da 
bola quando este é tocado; procura colocar-se 
constantemente em posição de poder jogar a bola; 
dirige-se rapidamente para o portador da bola, 
quando este é tocado, procurando assegurar a posse 
da bola e participa ativamente de forma adequada e 
correcta no apoio à conquista. 
 

 
 
 

Defesa 
Assume de imediato uma atitude de pressão; 
procura garantir o equilíbrio da colocação defensiva; 
observa o movimento da bola e do seu opositor e 
procura impedir a progressão do portador da bola  

Ataque com bola 
Avança no terreno; utiliza técnicas de evasão, mudanças de 
direcção, troca de pés e fintas - e repulsão (hand-off) 
assegurando o avanço da sua equipa; passa oportunamente a 
um colega em melhor posição; Pontapeia de forma correta, 
seguindo a bola após a execução dos pontapés; comunica com 
os companheiros para organizar ou reorganizar as ações 

Ataque sem bola 
Apoia o portador pelo lado melhor ou abre nova linha de 
passe; procura colocar-se permanentemente em posição de 
poder jogar a bola (em pé e colocado legalmente em jogo), e 
integrar-se na organização coletiva; chega rapidamente às 
situações de jogo agrupado espontâneo; participa ativa, 
adequada e eficazmente nas situações de conquista, no apoio 
à disputa, controlo, transmissão ou utilização direta da bola; 
Observa as situações e o portador da bola; Segue 
prontamente os pontapés e participa ativa e adequadamente 
na disputa da bola.   

Defesa 
 Pressiona o adversário; Varia adequadamente o tipo de 
defesa (individual, zona ou corredor, mista); participa activa, 
adequada e eficazmente na disputa da bola, nas situações de 
conquista; recoloca-se rapidamente na sequência de 
pontapés, participando activamente na disputa da bola 

Nível de 
Jogo 

Bitoque-Râguebi 4x4 a 7x7 
Realiza com oportunidade as 

ações: a) passe direto (parado e 
em corrida), b) receção, c) 

ensaio, d) mudança de direção e 
f) fintas. 

Bitoque-Râguebi 6x6 a 8x8 
Realiza com oportunidade as ações previstas no 
nível introdutório e as seguintes: a) lançamento 

(alinhamento), b) introdução (formação ordenada), 
c) posição de empurrar (formação ordenada maul e 

ruck) e d) posição de aguentar (forma ordenada). 

Bitoque-Râguebi 7x7 a 10x10 
Realiza com oportunidade as ações previstas nos níveis 

anteriores e as seguintes: a) pontapé de ressalto e b) 
lançamentos no alinhamento (trajetórias para diferentes 

pontos de queda). 
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3.3.1.27 Ténis 

 

Nível de 

Desempenho 
INTRODUTÓRIO ELEMENTAR AVANÇADO 

Habilidades 
Técnicas 

Mantém a posição base, 
regressando a esta após cada 
batimento, desloca-se com 
oportunidade antecipando-se à 
queda da bola, diferencia as pegas 
da raqueta (direita e esquerda), 
executa batimentos à direita e à 
esquerda e em situação de exercício 
no campo o serviço. 

Após cada batimento, recupera o 
enquadramento deslocando-se para o meio do 
seu campo (posição base), serve por cima 
colocando a bola no campo contrário, devolve a 
bola ao longo da linha ou “cruzada“, dificultando 
a acção do adversário, “Volei”: avança para a 
rede, posicionando-se corretamente para 
devolver a bola à esquerda ou à direita sem a 
deixar cair no chão, avançando ao encontro 
desta e “batendo-a” à frente da linha dos 
ombros, Smash: devolução de bolas com 
trajetórias altas. 

Serve por cima colocando a bola no campo 
contrário, na área de serviço. Após cada 
batimento, recupera o enquadramento 
deslocando-se para o meio do seu campo 
(posição base), serve por cima colocando a bola 
no campo contrário, devolve a bola ao longo da 
linha ou “cruzada“, dificultando a ação do 
adversário, “Volei”: avança para a rede, 
posicionando-se corretamente para devolver a 
bola à esquerda ou à direita sem a deixar cair no 
chão, avançando ao encontro desta e “batendo-
a” à frente da linha dos ombros, Smash: 
devolução de bolas com trajetórias altas. 

Nível de 
Jogo 

Jogo 1x1 (distância de 8metros) 
mantém a bola em jogo durante 3 

ou mais batimentos. 

Jogo 1x1: após cada batimento, recupera o 
enquadramento deslocando-se para o meio do 
seu campo (linha de fundo), em condições de 

prosseguir com êxito o jogo. 

Jogo 1x1: na resposta ao serviço, e de forma a 
contrariar a acção ofensiva do adversário, opta, 

de acordo com a sua leitura do jogo; procura 
criar e explorar espaços vazios para finalizar ou 
criar uma situação de vantagem a meio-campo 
e/ou na rede, utilizando de acordo com a sua 

posição no campo e leitura do jogo. 
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3.3.2 Área de Aptidão Física 

 
Dados dos alunos 

Idade, Peso, Altura, IMC (Índice de Massa Corporal), %MG (Massa Gorda) 

 
 

Testes a realizar 
Vai Vem 

Abdominais 
Extensões de Braços 

Flexibilidade – Ombros 
Flexibilidade – Senta e Alcança 

 

3.3.3 Área dos Conhecimentos 

Avaliação Conhecimentos 
 

Trabalho Teórico - Científico 

 
Cotações Conteúdos 

3 Valores Estrutura 

2 Valores Apresentação Gráfica 

15 Valores Conteúdos 

 
 
 

Elementos Obrigatórios: 
 
 Capa (Logotipo Escola, Tema Trabalho, Autores ou Realizadores, respetiva turma e número, 
Ano Letivo, Disciplina e Professor respetivo) 
 Índice; 
 Introdução; 
 Revisão Literatura - Desenvolvimento; 
 Conclusão; 
 Bibliografia; 

 
 

Apresentação Oral 
 

Cotações Conteúdos 

10 Valores Apresentação 

10 Valores Domínio Conteúdos 
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3.4 Avaliação 
 

AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS – 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

Ano Competências Essenciais Conteúdos Estratégias/ 
Atividades 

Progressão/ Avaliação 

7º 

Relacionar Aptidão Física e Saúde e 
identificar os fatores 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. 

 Movimento, Exercício Físico e 
Desenvolvimento Motor 

- Educação Física 
- Sistema Locomotor 
- Sistema nervoso 
- Sistema circulatório e respiratório 

 A aula de Educação Física 
- Regras de Saúde e Higiene 
- Constituição da aula de Educação Física 

 
 
 
 
 
 
 Sessões teóricas 

sobre a aptidão 
física e estilos de 
vida, e todos os 
conteúdos 
definidos na 
coluna anterior; 

 
 Teste teórico/ 

Oral; 
 
 Apresentação de 

trabalhos. 
 

 
 

 
 O aluno será avaliado 

no seu conhecimento 
sobre estes conceitos 
através de: 
 
- Teste teórico com 
classificação atribuída 
percentualmente; o 
resultado do teste é 
determinado pelo 
conjunto de todas as 
perguntas relativas às 
diferentes matérias 
passíveis de avaliação 
teórica; 
 
E/OU 
 
- Elaboração de 
trabalho individual/ 
grupo.   

8º 

Reconhecer a diversidade e variedade 
das atividades físicas e os contextos e 
objetivos em que se realizam; 
Distinguir Desporto e Educação Física, 
reconhecendo o valor formativo de 
ambos, na perspectiva da educação 
permanente. 

 Educação Física e Desporto 

 Desporto de Rendimento e Desporto de 
Recreação 

- Gestão Desportiva 
- Instituições Desportivas 
- Estruturas Desportivas 
 

9º 

Conhecer e aplicar diversos processos 
de elevação e manutenção da Condição 
Física de uma forma autónoma no seu 
quotidiano, na perspetiva de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar. 
 

 Aptidão Física e Saúde 
- O que é a aptidão física 
- Ter saúde 
- Componentes da aptidão física 

 Fitnessgram 
- Como avaliar as minhas capacidades físicas 
na aula de educação física 
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AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS – ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Ano Competências Essenciais Conteúdos Estratégias/ 
Actividades 

Progressão/ Avaliação 

10º 

Interpretar e criticar   
corretamente os acontecimentos 
na esfera da Cultura Física, 
compreendendo as atividades 
físicas e as condições da sua 
prática e aperfeiçoamento como 
elementos de elevação cultural 
dos praticantes e da comunidade 
em geral. 

 Estilos de vida 
- Atividade Física 
- Meio Ambiente 
- Alimentação 
- Tabaco 
- Álcool 
- Acidentes 
-Doenças Sexualmente Transmissíveis 

 Capacidades Motoras 
- O desenvolvimento das capacidades motoras 
- Capacidades Condicionais 
- Capacidades Coordenativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Sessões teóricas sobre a 

aptidão física e estilos 
de vida, e todos os 
conteúdos definidos na 
coluna anterior; 

 
 Teste teórico/ Oral; 

 
 Apresentação de 

trabalhos. 
 

 
 

 
 
 
 
 O aluno será avaliado 

no seu conhecimento 
sobre estes conceitos 
através de: 
 
- Teste teórico com 
classificação atribuída 
percentualmente; o 
resultado do teste é 
determinado pelo 
conjunto de todas as 
perguntas relativas às 
diferentes matérias 
passíveis de avaliação 
teórica; 
 
E/OU 
 
- Elaboração de 
trabalho individual/ 
grupo.   

11º 

Identificar e interpretar os 
fenómenos da industrialização, 
urbanismo e poluição como 
factores limitativos da aptidão 
física e saúde das populações e as 
possibilidades de prática das 
modalidades da Cultura Física. 

 Mecanismos de adaptação ao Exercício Físico 
- Processo de auto-renovação 
- Treino 

 Factores de Saúde e Risco associados à prática das 
Atividades Físicas 

- Regras e cuidados a ter na prática das atividades físicas 
e desportivas 
- Factores predisponentes ao aparecimento de lesões 

 Substâncias Dopantes 

 Processos de controlo do esforço 
Aspectos gerais da AFD 

12º 

Conhecer e aplicar diversos 
processos de elevação e 
manutenção da Condição Física 
de uma forma autónoma no seu 
quotidiano, na perspetiva de 
saúde, qualidade de vida e bem-
estar. 
 

 Aprendizagem dos conhecimentos relativos à 
interpretação e participação nas estruturas e 
fenómenos sociais extra escolares, no seio das quais se 
realizam as A.F. 

 Dimensão cultural da atividade física na atualidade e ao 
longo dos tempos. 
- A função social do desporto 
- Desporto e Saúde de mãos dadas na sociedade. 
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3.4.1 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 2º ciclo 

 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 
 

% DE CADA 
ITEM 

NÍVEL 

A) ATIVIDADES FÍSICAS   

1.MATÉRIAS 70%  

Execução técnica e Execução táctica em 
exercício critério e situação de jogo 

 Classificação de 1 a 5 

2.ATITUDES 
 

15%  

Participação   Classificação de 1 a 5 

Assiduidade 

Pontualidade 

Equipamento 

B) APTIDÃO FÍSICA 10%  

Aplicação da Bateria de Testes do 
Fitnessgram 

 De acordo com as tabelas 
de avaliação para o 
género Masculino e 

Feminino 
(classificação de 1 a 5) 

C) CONHECIMENTOS 5%  

Testes escritos 
 Aplicação dos conhecimentos/trabalhos/ 

Arbitragem/ Expressão oral 

 Classificação de 1 a 5 
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3.4.2 Critérios de Avaliação – Ensino Básico 

Áreas Atividades Físicas - 80% 
Aptidão Física - 

10% 
Conhecimentos - 10% 

Domínio Saber Fazer - 60% Saber Estar - 40% 
5 Testes 

Fitnessgram 
(realizados com 

êxito) 

Testes/ Trabalhos 
Regras Nível /Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

. Interesse e Participação. 
Integração e Cooperação. 

Empenho. Espirito 
Desportivo 

 

1       Fraco 1 0 a 19% 

2 3I 3I 3I Não Satisfaz 2 20% a 49% 

3 5I (2 Cat A) 4I + 1E (2 Cat A) 5I + 1E (2 Cat A) Satisfaz 3 50% a 69% 

4 6I (2 Cat A + Gin) 5I + 1E (2 Cat A + Gin) 4I + 2E (2 Cat A + Gin) Satisfaz Bem 4 70% a 89% 

5 7I (3 Cat A + Gin) 5I + 2E (3 Cat A + Gin) 3I + 2E + 1A (3 Cat A + Gin) Excelente 5 90% a 100% 

Referências para o Sucesso em Educação Física 
- Os alunos são avaliados em todas as matérias que integram o currículo. 

- O aluno para ter sucesso - nível 3, tem que cumprir cumulativamente exigências em 2 áreas, Atividades Físicas e Aptidão Física, e realizar tarefas na área dos 
Conhecimentos. 

Área das Atividades Físicas 
- Especificação de cada matéria do programa em 3 níveis: Introdutório, Elementar e Avançado. 
- Matérias para o sucesso (6 matérias): 2 Cat A (JDC) + 1 Cat B (Ginástica) + 1 Cat C (Atletismo) + 1 Cat E (Dança) + 1 Cat F (Badminton/ Ténis/ Ténis de Mesa) 
ou 1 Cat G (Alternativos - corfebol, desportos de combate, atividades de ar livre, râguebi, Softball, hóquei em campo). 
- Ginástica: Solo, Acrobática e 1 aparelho (Plinto, Minitrampolim, Barra Fixa, Paralelas, Trave): o nível é atribuído pela média dos conteúdos. 
- Atletismo: Velocidade (Barreiras ou Estafetas) + Saltos (Comprimento ou Altura) + Lançamento do Peso: o nível é atribuído pela média dos conteúdos. 

Área da Aptidão Física 
- Considerados 5 Testes: o aluno encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física se tiver êxito em 3 dos testes recomendados. Ver ponto 3.2.2 

Área dos Conhecimentos 
- O aluno tem de realizar Testes / Tarefas / Trabalhos. Ver ponto 3.2.3   Legenda: 
          AF – Atividades Físicas  SF – Saber Fazer SE – Saber Estar 

Nota Final = AF 80% (SF 60% + SE 40%)  + ApF 10% + C 10%        ApF – Aptidão Física  C - Conhecimentos   
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3.4.3 Critérios de Avaliação – Ensino Básico - Alunos com Atestado Médico 

 

Atitudes 

Conhecimentos 

Testes/Relatórios de aula / Fichas de observação 

Colaboração em atividades de aula 
Trabalho 

30% 70% 

 
 
 
 
 

3.4.4 Critérios de Avaliação – Ensino Secundário - Alunos com Atestado Médico 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nota: Se algum dos parâmetros não for avaliado, a respetiva ponderação será distribuída igualmente 
pelos outros parâmetros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atitudes 

Conhecimentos 

Testes/Relatórios de aula / Fichas 
de observação 

Colaboração em 
atividades de aula 

Trabalho 

20% 10% 10% 60% 
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3.4.5 Critérios de Avaliação – Ensino Secundário 

Áreas Atividades Físicas - 80% Aptidão Física - 10% Conhecimentos - 10% 

Domínio Saber Fazer - 70% Saber Estar - 30% 
5 Testes 

Fitnessgram 
(realizados com 

êxito) 

Testes e Trabalhos 
Classificação /Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

. Interesse e Participação        
. Integração e Cooperação       

. Empenho                                
. Espirito Desportivo 

0 a 5       Fraco 1   

6 a 9 3I 4I 5I Não Satisfaz 2 20% 

10 a 13 5I + 1E (2 Cat A) 4I + 2E 3I + 3E Satisfaz 3 50% 

14 a 17 4I + 2 E (2 Cat A + Gin) 3I + 2E + 1A 2I + 2E + 2A Satisfaz Bem 4 70% 

18 a 20 3I + 2E + 1A (3 Cat A + Gin) 1I + 3E + 2A 3E + 3A Excelente 5 90% 

    

Referências para o Sucesso em Educação Física 
- Os alunos são avaliados em todas as matérias que integram o currículo 
- O aluno para ter sucesso – classificação 10, tem que cumprir exigências em 2 áreas, Atividades Físicas e Aptidão Física, e realizar tarefas na área dos Conhecimentos. 

Área das Atividades Físicas 
- Especificação de cada matéria do programa em 3 níveis: Introdutório, Elementar e Avançado. 
- Matérias para o sucesso (6 matérias) no 10º Ano: 2 Cat A (JDC) + 1 Cat B (Ginástica) + 1 Cat C (Atletismo) + 1 Cat E (Dança) + 1 Cat F (Badminton/ Ténis/Ténis de 
mesa) ou 1 Cat G (Alternativos - Corfebol, Desportos de Combate, Actividades de Ar Livre, Râguebi). 
Matérias para o sucesso (6 matérias) no 11º e 12º Ano: 2 Cat A (JDC) + 1 Cat B (Ginástica) ou 1 Cat C (Atletismo) + 1 Cat E (Dança) + 1 Cat F (Badminton/ténis/ténis 
de mesa) e 1 Cat G (Alternativos - corfebol, desportos de combate, atividades de ar livre, râguebi, hóquei em campo). 
- Ginástica: Solo, Acrobática e 1 aparelho (Plinto, Minitrampolim, Barra Fixa, Paralelas, Trave). A classificação é atribuída pela média dos conteúdos.  
- Atletismo: Velocidade (Barreiras ou Estafetas) + Saltos (Comprimento ou Altura) + Lançamento do Peso. A classificação é atribuída pela média dos conteúdos. 

Área da Aptidão Física 
- Considerados 5 Testes: o aluno encontra-se na Zona Saudável de Aptidão Física se tiver êxito em 3 dos testes recomendados. Ver ponto 3.2.2 

Área dos Conhecimentos 
- O aluno tem de realizar Testes / Tarefas / Trabalhos. Ver ponto 3.2.3              Legenda: 
                                                                                                                        AF – Atividades Físicas  SF – Saber Fazer SE – Saber Estar 
Nota Final = AF 80% ( SF 70% + SE 30%)  + ApF 10% + C 10%                         ApF – Aptidão Física               C - Conhecimentos  
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3.4.6 Critérios de Avaliação – Cursos Profissionais 

3.4.6.1    10º ANO 

A - Atividades Físicas  

Dentro das Atividades Físicas 70% da avaliação refere-se ao domínio psicomotor e 30% às 

Atitudes e Valores. 

O aluno para obter nível dez, terá que evidenciar nos módulos seleccionadas as seguintes 

competências: 

Módulos Referência para o Sucesso 

1. Jogos Desportivos Coletivos I 
(Basquetebol, Andebol, Futebol e Voleibol) 

Nível Introdução num Jogo Desportivo 
Coletivo 

2. Ginástica I 
(Ginástica de solo e Ginástica de Aparelhos) 

Nível Introdução na Ginástica de solo e num 
aparelho da ginástica de aparelhos. 

3. Outras Atividades Físicas Desportivas I 
(Atletismo) 

Nível Introdutório na matéria. 

4. Dança I 
(Danças Sociais e Danças Tradicionais 

Portuguesas) 

Uma Dança do nível Introdução das Danças 
Sociais ou Tradicionais Portuguesas 

 

B – Desenvolvimento das Capacidades Motoras Condicionais e Coordenativas 
 

Módulos Referência para o Sucesso 

Aptidão Física 
O aluno no 12º ano encontra-se na Zona 

Saudável de Aptidão Física. (a) 

(a) referência à Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) – Fitnessgram 
 

C – Conhecimentos sobre Desenvolvimento da Condição Física e Contextos onde se realizam 
as Atividades Físicas 
 

Módulos Referência para o Sucesso 

5-Atividades Físicas/Contextos e Saúde I 
O aluno revela domínio dos conhecimentos 
essenciais, relativos aos objectivos 1,2 e 3 

especificados na parte II do programa. 
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3.4.6.2    11º ANO 

 
A - Atividades Físicas  

Dentro das Atividades Físicas 70% da avaliação refere-se ao domínio psicomotor e 30% às 

Atitudes e Valores. 

O aluno para obter nível dez, terá que evidenciar nos módulos seleccionadas as seguintes 

competências: 

Módulos Referência para o Sucesso 

6. Jogos Desportivos Coletivos II 
(Basquetebol, Andebol, Futebol e Voleibol) 

Nível Introdução de outro Jogo Desportivo 
Coletivo que não o selecionado no módulo 

anterior 

7. Ginástica II 
(Ginástica de solo e Ginástica de Aparelhos) 

Nível Elementar na Ginástica de solo e o nível 
Introdução de um aparelho da ginástica de 

aparelhos. 

8. Outras Atividades Físicas Desportivas II 
(Desporto de raquetas) 

Nível Introdutório na matéria. 

9. Dança II 
(Danças Sociais e Danças Tradicionais 

Portuguesas) 

Outra Dança do nível Introdução das Danças 
Sociais ou Tradicionais Portuguesas 

 

B – Desenvolvimento das Capacidades Motoras Condicionais e Coordenativas 
 

Módulos Referência para o Sucesso 

Aptidão Física 
O aluno no 12º ano encontra-se na Zona 

Saudável de Aptidão Física. (a) 

(a) referência à Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) – Fitnessgram 
 

C – Conhecimentos sobre Desenvolvimento da Condição Física e Contextos onde se realizam 
as Atividades Físicas 
 

Módulos Referência para o Sucesso 

10-Atividades Físicas/Contextos e Saúde II 
O aluno revela domínio dos conhecimentos 

essenciais, relativos aos objectivos 4 e 5 
especificados na parte II do programa. 
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3.4.6.3    12º ANO 
 

A - Atividades Físicas  

Dentro das Atividades Físicas 70% da avaliação refere-se ao domínio psicomotor e 30% às 

Atitudes e Valores. 

O aluno para obter nível dez, terá que evidenciar nos módulos seleccionadas as seguintes 

competências: 

Módulos Referência para o Sucesso 

11. Jogos Desportivos Coletivos III 
(Basquetebol, Andebol, Futebol e Voleibol) 

Nível Elementar num Jogo Desportivo 
Coletivo  

12. Ginástica III 
(Ginástica de solo e Ginástica de Aparelhos) 

Nível Introdução na Ginástica Acrobática. 

13. Atividades de Exploração da Natureza 
(Desporto de raquetas) 

Nível Introdutório numa das matérias desta 
área. 

14. Dança III 
(Danças Sociais e Danças Tradicionais 

Portuguesas) 

Uma Dança do nível Elementar das Danças 
Sociais ou Tradicionais Portuguesas 

 

B – Desenvolvimento das Capacidades Motoras Condicionais e Coordenativas 
 

Módulos Referência para o Sucesso 

16 -Aptidão Física 
O aluno no 12º ano encontra-se na Zona 

Saudável de Aptidão Física. (a) 

(a) referência à Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF) – Fitnessgram 
 

C – Conhecimentos sobre Desenvolvimento da Condição Física e Contextos onde se realizam 
as Atividades Físicas 
 

Módulos Referência para o Sucesso 

15-Atividades Físicas/Contextos e Saúde III 
O aluno revela domínio dos conhecimentos 

essenciais, relativos aos objetivos 6 e 7 
especificados na parte II do programa. 

 
NOTA FINAL  = A (80%)  + B ( 10%)  + C (10%) 
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4. Plano de Formação – Interno e Externo 

 
O plano de formação irá desenvolver-se segundo duas vertentes 

 

4.1   A Nível Interno 

 A formação estará a cargo dos vários docentes quem compõem a Área Disciplinar, atendendo 

às diferentes áreas de formação e experiências dos mesmos, num clima de cooperativismo, troca de 

saberes e conhecimentos. 

Esta formação terá em linha de conta as necessidades e momentos em que as mesmas possam 

surgir em função da aplicação dos conteúdos curriculares a lecionar ao longo do ano letivo. 

 

4.2   A Nível Externo 

 A formação far-se-á com recurso às várias ações em oferta nos centros de formação creditados 

 
 

5.Atividade Interna e Externa – Plano Anual de Atividades 2013/2014 

 
 
Atividade Interna 
 

 1º Período 2º Período 3º Período 
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. Corta-mato Interno 
(20/Nov) 

 
. Torneio Voleibol 

(16/Dez) 

. Torneio Basquetebol 
(28/Jan) 

 
 . Dia da Ginástica 

(11 de Março) 

 . Dia da Dança 
(12 de Março) 

 

. Festa de Encerramento 
(5/Junho) 
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- 

. 1ª Fase Intercâmbio 

   (13/14 de Março) 

 

. Corta-mato CLDE 

. Mega Sprint 

 

. 2ª Fase Intercâmbio 
    (29 e 30 de Abril) 
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6. Desporto Escolar   

 
6.1   Objetivos 

 
O projeto de Desporto Escolar é parte integrante do Projeto Educativo e do Plano Anual de 

Atividades da nossa escola, o que pressupõe que este seja operacionalizado em total 

complementaridade com o trabalho efectuado na disciplina curricular de educação física e em 

articulação com os respectivos docentes. Este é um projecto plurianual que consolida a sua afirmação e 

continuidade e que contribuiu para a criação de uma cultura desportiva da escola. É estimulado nos 

alunos participantes o espírito de que as actividades desportivas devem contribuir para um melhor 

aproveitamento escolar e para o sucesso educativo. Em todas as actividades é fomentado o 

estabelecimento de um clima de boas relações interpessoais e de uma competição leal e fraterna. Com 

este projecto promovemos o combate à inactividade física e à luta contra a obesidade.  

É oferecido aos alunos um leque de atividades que, na medida do possível, reflecte e dá resposta às 

suas motivações e interesses, proporcionando-lhes actividades individuais e colectivas adequadas aos 

diferentes níveis de prestação motora. O projeto do Clube do Desporto Escolar também é um 

instrumento de inclusão e promoção do sucesso escolar, ajudando nalguns casos alunos que 

apresentaram maiores riscos de insucesso e abandono. 

 

6.2  Grupos/Equipas  (2013/2014) 

 

Grupos/Equipa: 

 Voleibol Feminino 
 Voleibol Masculino 

 Andebol Masculino  
 Basquetebol Feminino 

 
 

 Badminton Masculino e Feminino 
 Dança 

 Futsal Masculino 
 Desportos Gímnicos 

 

Horário de funcionamento do CDE será essencialmente: 
 

 De 2ª a 6ª feira das 13.45H às 15.30H; 

 À 4ª feira a partir das 17.15H; 
 2ª,3ª,5ª e 6ª feira a partir das 18.45H; 
 Competições externas: sábados de manhã (marcados previamente). 
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HORÁRIO CLUBE DO DESPORTO ESCOLAR    2013-2014 

 
 

 

Modalidade Professor Dia Hora Local 

Andebol 
Júnior 

Masculino 
António Veiga 

2ªF 13H45-15H15 Polivalente 

6ªF 13H45-14H30 Polivalente 

Desportos 
Gímnicos 

Lineu Oliveira 

3ªF 13H45-15H15 Ginásio 

5ªF 13H45-14H30 Ginásio 

Dança 
 

(todos os escalões) 
Cláudia Cardoso 

2ªF 13H45-15H15 Ginásio 

5ªF 14h30-15h15 Ginásio 

Futsal  
Iniciados 
Masculino 

Pedro Santos 

3ªF 13H45-15H15 
Polivalente/ 

Campo Relvado 

5ªF 13H45-14H30 
Polivalente/ 

Campo Relvado 

Badminton 
 

(todos os escalões) 

Irene Ferreira 

3ªF 14H30-15H15 Pavilhão 

4ªF 13H45-15h15 Pavilhão 

Voleibol  
Júnior 

Feminino 
Pedro Araújo 

2ªF 13H45-14H30 Pavilhão 

5ªF 13H45-15H15 Pavilhão 

Voleibol Júnior 
Masculino 

Gonçalo 
Fernandes 

2ªF 13H45-15H15 Pavilhão 

5ªF 13H45-14H30 Pavilhão 

Basquetebol 
Feminino 

Sílvia Vaz 

5ªF 13H45-15H15 Pavilhão 

6ªF 14H30-15H15 Pavilhão 
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7. RASE (Rastreio e Acompanhamento da saúde escolar) 

 
7.1 Objetivos Gerais 

- Identificar alunos com excesso de peso e obesidade; 

- Promover e acompanhar a perda de peso dos alunos identificados; 

- Promover a prevenção do excesso de peso e obesidade com campanhas de alimentação e prática de 

actividade física regular; 

- Dinamizar a comunidade escolar na resolução desta problemática; 

- Sensibilizar os pais/encarregados de educação para a necessidade de adoptar hábitos alimentares 

saudáveis e praticar actividade física regular; 

- Promover a atividade física junto dos docentes e funcionários. 

 
7.2. Objetivos Específicos 

- Munir os alunos de meios para realizarem escolhas saudáveis para a sua alimentação; 

- Munir os alunos de meios para realizarem escolhas saudáveis na sua prática de actividade física; 

- Promover momentos de treino para a aquisição dessas capacidades; 

- Promover uma perda de peso no mínimo, na ordem dos 5%, que representa ganhos significativos de 

saúde; 

- Promover o desenvolvimento pessoal e social, nomeadamente a autoconfiança, auto-estima e espírito 

de equipa; 

- Munir os pais e encarregados de educação de meios susceptíveis de realizarem escolhas saudáveis 

para a sua família, no que concerne à alimentação e actividade física. 

 

7.3. Componente Prática 

Considerando a disponibilidade das instalações e dos horários dos professores e ainda, dos 

horários das turmas, os alunos referenciados desenvolvem sessões semanais onde aliando a prática 

física a um acompanhamento nutricional se pretende dar cumprimento aos objetivos deste projeto. 
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Anexos 
 

- Fichas de Observação de Níveis de Desempenho nas diferentes matérias das Atividades Físicas 

- Fichas de Observação de Aptidão Física – Fitnessgram 
- Tabela de “Valores Fitnessgram para a Zona Saudável de Aptidão Física” 
- Ficha de planeamento – Plano de Turma 
- Ficha de Observação para alunos dispensados da prática de exercícios físicos 
- Ficha de Registo de auto-avaliação – 3º ciclo e secundário 
 
- Regulamento das modalidades de Atividade Interna 
 * Ginástica 
 * Voleibol 
 * Basquetebol 
            * Corta mato 
- Regimento do departamento curricular de Educação Física 


