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4º ano 

CALENDÁRIO CONTEÚDO ATIVIDADES LOCAL 

SETEMBRO 
BLOCO 4 – Jogos 

No jogo do Mata, com bola ou ringue: 
Em  posse   da  bola, passar   a   um   companheiro   ou   rematar  (para   acertar  no   adversário), de 
acordo com                  as  posições          dos                   jogadores.                Criar              condições  
favoráveis  a  estações,     utilizando fintas de passe ou de remate. 

 
Criar   linhas  de  passe  para  receber  a  bola  deslocando-se                                                                                                                                                                                                                                                     
e   utilizando   fintas,  se             necessário. 

 
Optar  por   intercetar  o   passe   ou  esquivar-se,  quando  a  sua  equipa  não   tem  bola,  deslocando-
se na sua área, com oportunidade, conforme a circulação da bola. 

 

Em  concurso  individual  e  ou  a  pares  (Futebol): 
Pontapear  a  bola,  parada  e  em  movimento, com  a  parte  anterosuperior e antero-interna do pé,  
após duas ou três passadas de balanço, colocando corretamente o apoio, imprimindo  à  bola uma 
trajetória alta e comprida, na direção de um alvo. 
 
Manter a bola no ar, com toques de sustentação com os pés, coxa e ou cabeça, posicionando-se de 
modo a dar continuidade à ação. 
 
Cabecear a    bola (com a testa),  em  posição   frontal  à  baliza,  após  passe   com  as  mãos  (lateral) 
de  um companheiro, acertando na baliza. 

Escola 

  Pavilhão 

OUTUBRO 

BLOCO 4 – Jogos 

No jogo da Rolha, na situação de atacante («caçador»): 
Escolher  e   perseguir   um   dos  fugitivos     para  o  tocar,  utilizando  mudanças   de  direção   
velocidade, procurando desviá-lo para perto das linhas limites do campo; 
 
Fugir                              e                                            esquivar-se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
do  «caçador»,   utilizando                         mudanças                                                                de   direção                                                
e                                                    velocidade,                                              evitando colocar-se perto das 
linhas limites do campo; 
 
Coordenar    a    sua   acção   com     um   companheiro criando  situações     de  superioridade numérica 
(2× 1) para «salvar» um fugitivo «apanhado». 
 
No jogo «Puxa-Empurra»: 
Respeitar as regras de segurança estabelecidas e a integridade física do parceiro, mesmo à 
custa da sua vantagem. 
 
Colocar                                                        o                                            parceiro   fora                                               dos                                              
limites                                                                                                                                                                                                                                                                          
de                              um                                                 quadrado                                 ou                                                                                                                                                                                                
círculo,   puxando-o                                               ou   empurrando-o diretamente  ou em rotação, pelos 
braços e ou tronco, aproveitando a acção do oponente. 
 
Evitar                      ser   colocado            fora            do          quadrado  ou  círculo     «esquivando-se»  
às                 ações                    do  parceiro, aproveitando-se  para  passar  ao  ataque. 

Escola 

BLOCO 3 - 
Ginástica 
Habilidades 
gímnicas básicas 

Em percursos que integram várias habilidades: 

Executar    a  cambalhota  à  retaguarda  com  repulsão  dos  braços  na  parte final,  terminando  
com as pernas afastadas  e  em  extensão. 
 
Subir para pino  apoiando  as mãos no colchão e os pés num plano vertical. 
 
Realizar o pino, seguido de cambalhota à frente. 
 
Em percursos diversificados, realizar as seguintes habilidades: 
Realizar a cambalhota à frente num plano inclinado, terminando com as pernas afastadas e em 
extensão. 
 
Realizar   salto  de  coelho  para  o  plinto  longitudinal,  após  corrida  de  balanço  e  chamada  a  pés 
juntos. 

Pavilhão 

NOVEMBRO BLOCO 4 – Jogos 

Em concurso          individual: 
Saltar em      comprimento   após  corrida  de     balanço   e  chamada   a   um  pé    numa    zona,  
com  queda na caixa  de  saltos  ou  colchão  fixo (receção   a  dois  pés). 
 

Escola 



Saltar  em  altura   após     curta  corrida  de  balanço      e   chamada  a     um   pé,   passando    o   
elástico  com salto de «tesoura», com receção equilibrada. 

 
Lançar  a  bola (tipo ténis)  em  distância,  após  curta   corrida  de   balanço   e   ter  «armado»  o   
braço, em extensão, à     retaguarda. 
 
Em  corrida  de  estafetas,  realizar     o        seu  percurso     rapidamente,    entregando     e      
recebendo o testemunho  em  movimento   e  com  segurança. 
Em concurso a pares, com uma raqueta e uma bola (tipo ténis), devolver a bola a companheiro, após 
ressalto  numa zona  à  frente  do  corpo,  em  equilíbrio, dando  continuidade  ao movimento do  
braço. 

Em  concurso  individual  de  Voleibol   sustentar   a   bola/balão   com   toques  de  dedos  (com  
as  duas mãos acima   da   cabeça),   com  flexão  e  extensão   de  braços  e  pernas,  posicionando-
se  no  ponto    de queda da bola. 

BLOCO 3 - 
Ginástica 
Habilidades 
gímnicas básicas 

Em percursos diversificados, realizar as seguintes habilidades: 
Realizar   salto  de  barreira  à  esquerda   e   à  direita,   com   apoio  das   mãos   no  plinto,    após  
chamada a pés juntos,  com receção no solo em  equilíbrio. 
 
Rodar,   com  apoio  alternado   das  mãos  na  «cabeça»  do plinto (transversal),  passando  as pernas 
o mais  alto  possível,  com   receção   equilibrada  do  outro  lado  em   apoio  alternado  dos  pés. 
 
Realizar o pino de cabeça aproximando-se da vertical. 
 
Realizar o rolamento à retaguarda, suspenso na barra, com receção em pé no solo. 

 

Realizar balanços na barra, realizando com coordenação global e oportunidade, os movimentos de 
fecho e abertura, com saída equilibrada à retaguarda; 

 

Deslocar-se   ao  longo da barra,   nos   dois  sentidos, em suspensão pelas mãos e pernas (cruzadas), 
de costas para o solo; 

Pavilhão 

DEZEMBRO 

BLOCO 3 - 
Ginástica 
Habilidades 
gímnicas básicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOCO 4 – Jogos 

Em percursos diversificados, realizar as seguintes habilidades: 
Saltar à corda em corrida com coordenação e fluidez de movimentos; 
 
 
 
 
 
 
 
Nos     jogos  coletivos  com  bola,  tais  como:  Rabia,  Jogo  de    Passes,  Bola   ao  Poste,  Bola  ao   
Capitão,     Bola no      Fundo,   agir em conformidade com a situação: 
Receber    a    bola  com        as             duas  mãos,  enquadrar-se  ofensivamente  e  passar  a   um  
companheiro desmarcado   utilizando,   se  necessário,  fintas   de  passe   e  rotações  sobre  um  
pé. 
 
Desmarcar-se  para  receber  a  bola,  criando   linhas  de  passe,  fintando  o  seu  adversário  direto. 
 
Marcar  o  adversário  escolhido  quando  a  sua  equipa  perde  a  bola. 
 
Em               situação                   de   exercício   (com    superioridade  numérica    dos   atacantes  —  3 
× 1  ou  5 × 2)  e  de   jogo   de                    Futebol              4 × 4              (num   espaço amplo), com 
guarda-redes: 
 
Aceitar as decisões da arbitragem e adequar as suas ações às regras do jogo: início e recomeço do 
jogo, marcação de golos, bola fora, lançamento pela linha lateral, lançamento da baliza, principais 
faltas, marcação de livres e  de  grande penalidade. 
 
Receber a bola controlando-a e enquadrar-se ofensivamente, optando, conforme a leitura da 
situação, por: 

- rematar, se tem a baliza ao seu alcance; 

- passar a um companheiro desmarcado; 
 
Desmarcar-se após passe e para se libertar do defensor, criando linhas de passe, ofensivas de 
apoio procurando o espaço livre. Aclarar o espaço de penetração do jogador com a bola. 

 
Na defesa, marcar o adversário escolhido. 

 
Como  guarda-redes, enquadrar-se com a bola para impedir o «golo». Ao recuperar a bola, PASSAR a 
um jogador desmarcado. 

Escola 

BLOCO 3 - 
Ginástica 

Em percursos diversificados, realizar as seguintes habilidades: 

Subir     e      descer     uma     corda   suspensa,     sem  nós,  pela ação coordenada dos membros 
inferiores e superiores; 

Pavilhão 



Habilidades 
gímnicas básicas 

 

Cambalhota  à  retaguarda, com repulsão dos braços na parte final terminando com os pés 
juntos na direção  do  ponto  de  partida. 
 
Saltar  ao  eixo   por  cima   de  um   companheiro   após   corrida   de  balanço   e   chamada  a   pés  
juntos. 

 

Combinar posições: posições de equilíbrio estático, com marcha lateral, para trás e para a frente, e 
«meias-voltas». 

JANEIRO 

BLOCO 4 – Jogos 

No jogo «Bitoque»       Râguebi: 
Receber  a bola controlando-a e enquadrar-se ofensivamente, optando, conforme a sua leitura da 
situação de jogo, por: 

 
Progredir  para  finalizar  (ensaio),  utilizando,  se  necessário,  fintas    e   mudanças  de  direção; 

 

Passar a um companheiro em posição favorável. 
 
Passar  a  bola a um companheiro ou deixá-la cair na vertical, quando é tocado pelo opositor 
(«bitoque»). 
 
Criar   linhas  de     passe       para  receber  a  bola,  deslocando-se  ao  lado  ou     atrás  do        
companheiro        com bola. 
 
Quando a sua equipa não tem bola, deslocar-se para intercetar o passe ou tocar com as duas 
mãos («bitoque»)  nas  coxas  ou  cintura  do  adversário  obrigando-o   a  passar   ou  largar  a  
bola. 
 
Com  uma  raquete   e  uma  bola (tipo ténis), em concurso individual ou a pares, impulsionar a bola 
na vertical  e  batê-la  acima  da  cabeça,  imprimindo  à  bola  uma  trajetória  tensa, numa direção 
determinada. 
 Em  situação  de  concurso  em   grupos   de  quatro    (dois  de  cada  lado  da  rede), jogar com os 
companheiros  efetuando  toques  com  as  duas  mãos (por cima)  e/ou  toques  por baixo com os 
antebraços (estendidos), para manter a bola no ar, com número limitado de toques sucessivos de 
cada lado. 

Escola 

Patinagem 

Em patins,  cumprindo  as  regras  de  segurança  própria  e dos companheiros, realizar com 
coordenação global e fluidez de movimentos, percursos, jogos de perseguição ou estafetas em 
que se combinem as habilidades aprendidas anteriormente e as seguintes: 
Arrancar 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. 
 
Deslizar para a frente sobre um apoio, fletindo a perna livre mantendo a figura e o controlo do 
deslocamento em equilíbrio. 
 
Deslizar para trás com os patins paralelos, após impulso inicial. 
 
Deslizar para a frente e também para trás, afastando e juntando respetivamente as pontas dos pés 
e os calcanhares. 
 
Curvar  com  «cruzamento de pernas»,  cruzando  a  perna  do  lado  de  fora  da  curva  e realizando 
esse apoio  à  frente  e  «por dentro»  do  apoio  anterior. 

Pavilhão 

FEVEREIRO 

BLOCO 3 - 
Ginástica 
Habilidades 
gímnicas básicas 

Em percursos que integram várias habilidades: 
Saltar  ao  eixo  por  cima   de  um  companheiro  após  corrida  de  balanço  e  chamada  a  pés  juntos. 

 

Combinar posições: posições de equilíbrio estático, com marcha lateral, para trás e para a frente, e 
«meias-voltas». 
 
Lançar  e         receber         o   arco          na   vertical,   com  cada          uma         das   mãos,   evitando  
que  toque  no  solo. 
 
Lançar o arco para a frente, no solo. 

Escola 

BLOCO 3 - 
Ginástica 
Habilidades 
gímnicas básicas 

Em percursos que integram várias habilidades: 

Executar a cambalhota à retaguarda com repulsão dos braços na parte final, terminando com as 
pernas afastadas e em extensão. 
 
Subir para pino apoiando as mãos no colchão e os pés num plano vertical. 
 
Realizar o pino, seguido de cambalhota à frente. 
 
 

Pavilhão 

MARÇO BLOCO 4 – Jogos 
No jogo «Bitoque»       Râguebi: 
Receber  a bola controlando-a e enquadrar-se ofensivamente, optando, conforme a sua leitura da 
situação de jogo, por: 

Escola 



 
Progredir  para  finalizar  (ensaio),  utilizando,  se  necessário,  fintas    e   mudanças  de  direção; 

 

Passar a um companheiro em posição favorável. 
 
Passar  a  bola a um companheiro ou deixá-la cair na vertical, quando é tocado pelo opositor 
(«bitoque»). 
 
Criar   linhas  de     passe       para  receber  a  bola,  deslocando-se  ao  lado  ou     atrás  do        
companheiro        com bola. 
 
Quando a sua equipa não tem bola, deslocar-se para intercetar o passe ou tocar com as duas 
mãos («bitoque»)  nas  coxas  ou  cintura  do  adversário  obrigando-o   a  passar   ou  largar  a  
bola. 

Patinagem 

Em patins, cumprindo  as  regras  de  segurança  própria  e  dos  companheiros, realizar com 
coordenação global e fluidez de movimentos, percursos, jogos de perseguição ou estafetas em 
que se combinem as habilidades aprendidas 
anteriormente e as seguintes: 
Travar  em  deslize  para  trás  apoiando  o  travão  no  solo  e  ficando  em  condições   de   iniciar  
novo deslize. 
 
Travar de lado, com os patins paralelos e afastados, levando o patim de «fora» a descrever uma 
curva mais    ampla,  colocando  o   peso  do  corpo  no  patim,   até    à  imobilização  total. 
 
Realizar «meia-volta», em deslocamento para a frente ou para trás, invertendo a orientação corporal 
e continuando  o  deslize  no  mesmo  sentido. 
 
Em concurso ou exercício individual: 
Deslizar com os dois pés sobre o «skate» após impulso de um ou outro pé, realizando um trajeto com 
mudanças  de  direção  e  curvas,  mantendo  o  equilíbrio. 

Pavilhão 

ABRIL 

BLOCO 3 - 
Ginástica 
Habilidades 
gímnicas básicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOCO 7 – 
Percursos na 
natureza 

Em percursos que integram várias habilidades: 
Saltar  ao  eixo  por  cima   de  um  companheiro     após  corrida  de  balanço   e  chamada  a  pés   
juntos. 

 

Combinar posições: posições de equilíbrio estático, com marcha lateral, para trás e para a frente, e 
«meias-voltas». 
 
Lançar  e  receber  o  arco  na  vertical,  com  cada  uma  das  mãos,  evitando        que  toque       no  
solo. 
 
Lançar o arco para a frente, no solo. 
 
Lançar e receber o arco com as duas mãos, no plano horizontal. 
 

Rolar a bola sobre diferentes superfícies do corpo, controlando o seu movimento pelo ajustamento 
dos segmentos corporais. 
 
Rodar o arco à volta do corpo, mantendo o movimento por ondulações do corpo 
 
 
 
Escolher  e  realizar  habilidades   apropriadas  em        percursos            na   natureza,       de        
acordo      com   as        caraterísticas   do   terreno            e         os          sinais       de orientação,   
respeitando   as   regras  de  segurança   e   preservação    do   ambiente. 

Realizar percursos  na natureza cumprindo um percurso com ponto de partida, de chegada e 
outros pontos  de                                           referência. 

Escola 

BLOCO 3 - 
Ginástica 
Habilidades 
gímnicas básicas 

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), seguido de cambalhota à frente. 
 

Saltar  para       o  espaldar,    apoiando  simultaneamente os pés e as mãos,   virar-se   de  costas  e  
saltar  para  o colchão  com  meia-volta,  com  receção  equilibrada. 
 

Salto    de  eixo  no  boque,  após  corrida  de  balanço   e  chamada   a  pés  juntos,  passando   
com   a  bacia elevada     e   os   membros   inferiores      bem   afastados,       com   receção  
equilibrada. 
  
Posições  de  flexibilidade  variadas (afastamento lateral e frontal das pernas em pé e no chão, com 
máxima inclinação do tronco; «mataborrão»; etc.). 

Pavilhão 

MAIO BLOCO 4 – Jogos 

Com  uma  raquete   e  uma  bola (tipo ténis), em concurso individual ou a pares, impulsionar a bola 
na vertical  e  batê-la  acima  da  cabeça,  imprimindo  à  bola  uma  trajetória  tensa, numa direção 
determinada. 
 Em  situação  de  concurso  em   grupos   de  quatro    (dois  de  cada  lado  da  rede), jogar com os 

Escola 



companheiros  efetuando  toques  com  as  duas  mãos (por cima)  e/ou  toques  por baixo com os 
antebraços (estendidos), para manter a bola no ar, com número limitado de toques sucessivos de 
cada lado. 

Patinagem 

Em patins, cumprindo as regras  de  segurança  própria e dos companheiros,  realizar  com  
coordenação  global e fluidez de movimentos, percursos, jogos de perseguição ou estafetas em 
que se combinem as habilidades  aprendidas anteriormente e as seguintes: 
Arrancar 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. 
 
Deslizar para a frente sobre um apoio, fletindo a perna livre mantendo a figura e o controlo do 
deslocamento em equilíbrio. 
 
Deslizar para trás com os patins paralelos, após impulso inicial. 
 
Deslizar  para  a  frente e também para trás, afastando e juntando respetivamente as pontas dos pés 
e os calcanhares. 
 
Curvar   com  «cruzamento   de  pernas»,  cruzando  a  perna  do  lado  de fora da curva e realizando 
esse apoio  à  frente  e  «por dentro»  do  apoio  anterior. 

Pavilhão 

JUNHO 

BLOCO 7 – 
Percursos na 
natureza 

Escolher     e  realizar  habilidades  apropriadas  em  percursos  na  natureza,   de  acordo   com   as  
caraterísticas    do terreno             e   os             sinais   de orientação,  respeitando   as  regras    de  
segurança  e preservação do ambiente. 

Realizar percursos  na  natureza cumprindo um percurso com ponto de partida, de chegada e 
outros pontos de referência. 

Escola 

Patinagem 

Em patins, cumprindo  as  regras  de  segurança  própria e dos companheiros, realizar com 
coordenação global  e  fluidez  de  movimentos, percursos, jogos de perseguição ou estafetas em 
que se combinem as habilidades aprendidas anteriormente e as seguintes: 
 
Travar   em  deslize   para   trás  apoiando  o  travão  no  solo  e  ficando  em  condições  de iniciar 
novo deslize. 
 
Travar de lado, com os patins paralelos e afastados, levando o patim de «fora» a descrever uma 
curva mais   ampla,  colocando    o  peso   do  corpo  no   patim,  até     à  imobilização  total. 
 
Realizar «meia-volta», em deslocamento para a frente ou para trás, invertendo a orientação corporal 
e continuando  o  deslize  no  mesmo  sentido. 
 
Em  concurso  ou  exercício  individual: 
Deslizar  com  os  dois  pés  sobre   o  «skate»  após  impulso  de  um  ou  outro  pé,  realizando  um  
trajeto com  mudanças  de  direção  e  curvas,  mantendo  o  equilíbrio. 

Pavilhão 

 


