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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS  
ANO LETIVO 2019/2020 - GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

PLANIFICAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CURSOS PROFISSIONAIS 
 

 
Módulo 1: Jogos Desportivos Coletivos I - Voleibol 
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 

 
Cooperar com os companheiros para o 
alcance dos objetivos do Voleibol, 
realizando com oportunidade e correção 
as ações técnico-tácticas, em todas as 
funções, conforme a posição em cada 
fase do jogo, aplicando as regras, não só 
como jogador mas também como árbitro. 
 

 
1 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Individuais 
2 - Grelha de Observação (de aplicação 
de conhecimentos em situação prática 
de jogo / exercício critério) 
3 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Comportamentais 
 

 
 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 

 
 
Módulo 2: Badminton 
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 

 
Realizar com oportunidade e correção as 
ações técnico-tácticas do Badminton, 
garantindo a iniciativa e ofensividade em 
participações individuais e a pares, 
aplicando as regras não só como jogador 
mas também como árbitro. 
 

 
1 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Individuais 
2 - Grelha de Observação (de aplicação 
de conhecimentos em situação prática 
de jogo / exercício critério) 
3 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Comportamentais 
 

 
 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 
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Módulo 3: Atividades Gímnicas – Ginástica Artística 
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 

 
Compor, realizar e analisar, da Ginástica, 
as destrezas elementares de acrobacia, 
dos saltos e do solo, em esquemas 
individuais, aplicando os critérios de 
correção técnica, expressão e 
combinação das destrezas, e apreciando 
os esquemas de acordo com esses 
critérios. 
 

 
1 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Individuais 
2 - Grelha de Observação (de aplicação 
de conhecimentos em situação prática 
de exercício) 
3 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Comportamentais 
 

 
 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 

 
 
Módulo 4: Dança I 
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 

 
Apreciar, compor e realizar sequências de 
elementos técnicos das Danças, em 
coreografias individuais e de grupo, 
correspondendo aos critérios de 
expressividade, de acordo com os 
motivos das composições.  
 

 
1 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Individuais 
2 - Grelha de Observação (de aplicação 
de conhecimentos em situação prática 
de exercício) 
3 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Comportamentais 
 

 
 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 
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Módulo 5: Atividade Física Contextos e Saúde I 
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 

 
Conhecer os processos de 
desenvolvimento e manutenção da 
condição física. 
 

 
1 - Teste Globalizante de Avaliação 
 

 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 
 

 
 
Módulo 6: Aptidão Física II 
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 

 
Ser capaz de realizar os testes de 
Aptidão Física (Bateria de testes 
FitEscola), de forma a situar-se na Zona 
Saudável de Aptidão Física: o aluno para 
ser considerado apto terá de situar-se na 
Zona Saudável nos testes de 
Resistência, Flexibilidade e Força. 
 

 
1 - Grelha de Avaliação de Atividade 
2 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Comportamentais 
 
 

 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 

 
 
Módulo 7: Jogos Desportivos Coletivos II - Basquetebol 
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 

 
Cooperar com os companheiros para o 
alcance dos objetivos do Basquetebol, 
realizando com oportunidade e correção 
as ações técnico-tácticas, em todas as 
funções, conforme a posição em cada 
fase do jogo, aplicando as regras, não só 
como jogador mas também como árbitro. 
 

 
1 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Individuais 
2 - Grelha de Observação (de aplicação 
de conhecimentos em situação prática 
de jogo / exercício critério) 
3 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Comportamentais 
 

 
 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 
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Módulo 8: Atividades Gímnicas – Ginástica Acrobática I 
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 

 
Compor, realizar e analisar esquemas 
individuais e em grupo da Ginástica 
Acrobática, aplicando os critérios de 
correção técnica, expressão e 
combinação das destrezas, e apreciando 
os esquemas de acordo com esses 
critérios. 
 

 
1 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Individuais 
2 - Grelha de Observação (de aplicação 
de conhecimentos em situação prática 
de exercício) 
3 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Comportamentais 
 

 
 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 

 
 
Módulo 9: Atividades de Exploração da Natureza  
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 

 
 
Realizar atividades de exploração da 
Natureza - Canoagem, Orientação, 
Escalada, Natação - aplicando correta e 
adequadamente as técnicas específicas, 
respeitando as regras de organização, 
participação e, especialmente, de 
preservação da qualidade do ambiente.  
 

 
1 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Individuais 
2 - Grelha de Observação (de aplicação 
de conhecimentos em situação prática 
de exercício critério) 
3 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Comportamentais 
 

 
 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 
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Módulo 10: Dança 
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 

 
Apreciar, compor e realizar sequências de 
elementos técnicos das Danças, em 
coreografias individuais e de grupo, 
correspondendo aos critérios de 
expressividade, de acordo com os 
motivos das composições.  
 

 
1 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Individuais 
2 - Grelha de Observação (de aplicação 
de conhecimentos em situação prática 
de exercício) 
3 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Comportamentais 
 

 
 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 

 
 
Módulo 11: Atividade Física Contextos e Saúde 
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 

 
Conhecer os processos de 
desenvolvimento e manutenção da 
condição física. 
 

 
1 - Teste Globalizante de Avaliação 
 

 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 
 

 
 
Módulo 12: Aptidão Física 
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 

 
Ser capaz de realizar os testes de 
Aptidão Física (Bateria de testes 
FitEscola), de forma a situar-se na Zona 
Saudável de Aptidão Física: o aluno para 
ser considerado apto terá de situar-se na 
Zona Saudável nos testes de 
Resistência, Flexibilidade e Força. 
 

 
1 - Grelha de Avaliação de Atividade 
2 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Comportamentais 
 
 

 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 
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Módulo 13: Jogos Desportivos Coletivos III - Andebol 
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 
 

Cooperar com os companheiros para o 
alcance dos objetivos do Andebol, 
realizando com oportunidade e correção 
as ações técnico-tácticas, em todas as 
funções, conforme a posição em cada 
fase do jogo, aplicando as regras, não só 
como jogador mas também como árbitro. 
 

 

1 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Individuais 
2 - Grelha de Observação (de aplicação 
de conhecimentos em situação prática 
de jogo / exercício critério) 
3 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Comportamentais 
 

 
 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 

 

 

Módulo 14: Softebol 
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 
 

Cooperar com os companheiros para o 
alcance dos objetivos do Softebol, 
realizando com oportunidade e correção 
as ações técnico-tácticas, em todas as 
funções, conforme a posição em cada 
fase do jogo, aplicando as regras, não só 
como jogador mas também como árbitro. 
 

 

1 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Individuais 
2 - Grelha de Observação (de aplicação 
de conhecimentos em situação prática 
de jogo / exercício critério) 
3 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Comportamentais 
 

 
 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 
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Módulo 15: Atividades Gímnicas – Ginástica Acrobática II 
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 
 

Compor, realizar e analisar esquemas 
individuais e em grupo da Ginástica 
Acrobática, aplicando os critérios de 
correção técnica, expressão e 
combinação das destrezas, e apreciando 
os esquemas de acordo com esses 
critérios. 
 

 

1 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Individuais 
2 - Grelha de Observação (de aplicação 
de conhecimentos em situação prática 
de exercício) 
3 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Comportamentais 
 

 
 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 

 

 

Módulo 16: Dança III 
 

Conteúdos Programáticos  Instrumentos de Avaliação Nº de Aulas 
 

Apreciar, compor e realizar sequências de 
elementos técnicos do Step, em 
coreografias individuais e de grupo, 
correspondendo aos critérios de 
expressividade, de acordo com os 
motivos das composições. 
 

 

1 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Individuais 
2 - Grelha de Observação (de aplicação 
de conhecimentos em situação prática 
de exercício) 
3 - Grelha de Avaliação de Desempenhos 
Comportamentais 
 

 
 
Abordagem ao longo do ano letivo, 
segundo a metodologia do planeamento 
por etapas. 

 

 


