
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS  

ESCOLA BÁSICA POETA BERNARDO PASSOS  

ANO LETIVO 2019/2020 - GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

PLANIFICAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 2º CICLO – 5º ANO 
 
 

 
 

Competências comuns a todas as áreas 
 

Área 
 

Aprendizagens Essenciais (o aluno deve ficar capaz de) 

 Participar ativamente em todas as situações, procurando 
o êxito pessoal e do grupo. 

 Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos 
companheiros, aceitando a crítica, as opções e 
dificuldades dos outros. 

 Apoiar os companheiros, promovendo a entreajuda. 

 Cooperar nas situações de aprendizagem e 
organização, assumindo compromissos e 
responsabilidades e, empenhando-se nas tarefas. 

 Apresentar iniciativas e propostas pessoais de 
desenvolvimento da atividade. 

 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas 
selecionadas, aplicando os conhecimentos sobre 
técnica, organização e participação, e ética desportiva. 

 Conhecer e interpretar os fatores de saúde e risco 
associados à prática das atividades físicas e aplicar as 
regras de higiene e segurança. 

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e 
coordenativas gerais. 

Atividades 
Físicas 

 
 
 
 
 

 

 Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Jogos, Voleibol, Futebol, Basquetebol e Rugby - Tag) desempenhando 
com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando 
a ética do jogo e as suas regras. 

 
 Compor e realizar, da Ginástica, as destrezas elementares de solo e de aparelhos, 

em esquemas individuais, aplicando os critérios de correção técnica, expressão, e 
apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 

 
 Realizar, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões 

simplificados, e cumprindo corretamente as exigências elementares técnicas e 
regulamentares. 

 
 Interpretar sequências de habilidades específicas elementares da Dança, em 

coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade 
considerados, de acordo com os motivos das composições. 

 

Aptidão Física 
 Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão 

aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola®. 

Conhecimentos 
 Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, 

agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 
realizado. 
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PLANIFICAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 2º CICLO – 6º ANO 
 
 

 

 
Competências comuns a todas as áreas 

 
Área 

 
Aprendizagens Essenciais (o aluno deve ficar capaz de) 

 Participar ativamente em todas as situações, procurando 
o êxito pessoal e do grupo. 

 Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos 
companheiros, aceitando a crítica, as opções e 
dificuldades dos outros. 

 Apoiar os companheiros, promovendo a entreajuda. 

 Cooperar nas situações de aprendizagem e 
organização, assumindo compromissos e 
responsabilidades e, empenhando-se nas tarefas. 

 Apresentar iniciativas e propostas pessoais de 
desenvolvimento da atividade. 

 Analisar e interpretar a realização das atividades físicas 
selecionadas, aplicando os conhecimentos sobre 
técnica, organização e participação, e ética desportiva. 

 Conhecer e interpretar os fatores de saúde e risco 
associados à prática das atividades físicas e aplicar as 
regras de higiene e segurança. 

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e 
coordenativas gerais. 

Atividades 
Físicas 

 
 
 
 
 

 

 Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos 
Coletivos (Jogos, Voleibol, Futebol, Basquetebol e Rugby - Tag) desempenhando 
com oportunidade e correção as ações solicitadas pelas situações de jogo, aplicando 
a ética do jogo e as suas regras. 

 
 Compor e realizar, da Ginástica, as destrezas elementares de solo e de aparelhos, 

em esquemas individuais, aplicando os critérios de correção técnica, expressão, e 
apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 

 
 Realizar, do Atletismo, saltos, corridas e lançamentos, segundo padrões 

simplificados, e cumprindo corretamente as exigências elementares técnicas e 
regulamentares. 

 
 Interpretar sequências de habilidades específicas elementares da Dança, em 

coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade 
considerados, de acordo com os motivos das composições. 

 

Aptidão Física 
 Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão 

aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola®. 

Conhecimentos 

 Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, 
agilidade e coordenação (geral), de acordo com as características do esforço 
realizado. 

 Interpreta as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a 
atividade física. 

 


