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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 

DISCIPLINA: Educação Física ANO DE ESCOLARIDADE: 6º ano 
 

1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Aptidão Física 

• Desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e 
aptidão aeróbia, enquadradas na Zona 
Saudável de Aptidão Física do programa 
Fitescola®, para a sua idade e sexo.. 

Peso e altura 
Vai Vem; 
Impulsão Horizontal; 
Senta e alcança; 
Flexão de ; 
Força Abdominal; 
 

 
analisar situações com diferentes pontos de vista; 
confrontar argumentos para encontrar 
semelhanças, diferenças, etc.; 
analisar os seus desempenhos e os dos outros, 
dando e aceitando sugestões de melhoria. 
elaborar planos gerais, esquemas. 
aceitar opções, falhas e erros dos companheiros; 
aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de 
aperfeiçoamento próprio; 
aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 
cooperar com os companheiros na procura do 
êxito pessoal e do grupo; cooperar, promovendo 
um clima relacional favorável ao aperfeiçoamento 
pessoal e ao gosto proporcionado pelas 
atividades; aplicar as regras de participação, 
combinadas na turma; agir com cordialidade e 
respeito na relação com os colegas e com o 
professor; respeitar as regras organizativas que 
permitam atuar em segurança; cumprir e fazer 
cumprir regras de arbitragem; apresentar 
iniciativas e propostas; ser autónomo na 
realização das tarefas; cooperar na preparação e 
organização dos materiais. 
conhecer e aplicar cuidados de higiene; conhecer 
e aplicar as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros; conhecer e aplicar regras de 
preservação dos recursos materiais e do 
ambiente; promover o gosto pela prática regular 

D, F, E, E, G, I e J  

Atletismo 

• Realizar, saltos, corridas e lançamentos, 
segundo padrões simplificados, e 
cumprindo corretamente as exigências 
elementares técnicas e regulamentares. 

Corrida de Resistência; 
 

  

Voleibol 

• Cooperar com os companheiros para o 
alcance do objetivo dos JOGO 
DESPORTIVO COLETIVO ( Voleibol), 
desempenhando com oportunidade e 
correção as ações solicitadas pelas 
situações de jogo, aplicando a ética do 
jogo e as suas regras. 

Jogo 2x2; 
Passe de sustentação; 
Manchete; 
Serviço por baixo 
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Ginástica de 
aparelhos e solo 

• Compor e realizar, da GINÁSTICA (Solo, 
Aparelhos), as destrezas elementares de 
solo, aparelhos e minitrampolim, em 
esquemas individuais e/ou de grupo, 
aplicando os critérios de correção 
técnica e expressão, e apreciando os 
esquemas de acordo com esses 
critérios. 

Solo: 
Rolamentos à frente e 
retaguarda engrupado e M.I. 
afastados; 
Roda;  
Apoio facial invertido (plinto 
e espaldar); 
Vela e avião 
Ponte e espargata; 
Elementos de ligação. 
Aparelhos: 
Minitrampolin. 
Salto de vela; 
Encarpado; 
½ e 1 volta; 
Engrupado. 
Bock: 
Salto de eixo 
Salto entre mãos. 

de atividade física; 
apreciar os seus desempenhos e os dos outros, 
dando e aceitando sugestões de melhoria; 
identificar aspetos críticos que permitam a 
melhoria do seu desempenho; identificar pontos 
fracos e fortes das suas aprendizagens; utilizar os 
dados da sua autoavaliação para se envolver na 
aprendizagem; interpretar e explicar as suas 
opções; descrever processos de pensamento e 
ação, usados durante a realização de uma tarefa 
ou abordagem de um problema. 
próprio; 
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Dança  

• Interpretar, nas ATIVIDADES RÍTMICAS E 
EXPRESSIVAS (Danças Tradicionais), 
sequências de elementos técnicos 
elementares, em coreografias 
individuais e ou em grupo, aplicando os 
critérios de expressividade, de acordo 
com os motivos das composições. 

Regadinho   4 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Sub área do 
Atletismo 

• Realizar, saltos, corridas e lançamentos, 
segundo padrões simplificados, e 
cumprindo corretamente as exigências 
elementares técnicas e regulamentares. 

Salto em comprimento 
 

 
analisar situações com diferentes pontos de vista; 
confrontar argumentos para encontrar 
semelhanças, diferenças, etc.; 
analisar os seus desempenhos e os dos outros, 
dando e aceitando sugestões de melhoria. 
elaborar planos gerais, esquemas. 
aceitar opções, falhas e erros dos companheiros; 
aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de 
aperfeiçoamento próprio; 
aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 
cooperar com os companheiros na procura do 
êxito pessoal e do grupo; cooperar, promovendo 
um clima relacional favorável ao aperfeiçoamento 
pessoal e ao gosto proporcionado pelas 
atividades; aplicar as regras de participação, 
combinadas na turma; agir com cordialidade e 
respeito na relação com os colegas e com o 
professor; respeitar as regras organizativas que 
permitam atuar em segurança; cumprir e fazer 
cumprir regras de arbitragem; apresentar 
iniciativas e propostas; ser autónomo na 
realização das tarefas; cooperar na preparação e 
organização dos materiais. 
conhecer e aplicar cuidados de higiene; conhecer 
e aplicar as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros; conhecer e aplicar regras de 
preservação dos recursos materiais e do 

  

Basquetebol 

• Cooperar com os companheiros para o 
alcance do objetivo dos JOGO 
DESPORTIVO COLETIVO (Basquetebol), 
desempenhando com oportunidade e 
correção as ações solicitadas pelas 
situações de jogo, aplicando a ética do 
jogo e as suas regras. 

Jogo 3x3 
Passe/Receção; 
Lançamento na passada e 
parado; 
Drible; 
Posição ofensiva e defensiva; 
Ressalto. 

  

Andebol 

• Cooperar com os companheiros para o 
alcance do objetivo dos JOGO 
DESPORTIVO COLETIVO (Andebol), 
desempenhando com oportunidade e 
correção as ações solicitadas pelas 
situações de jogo, aplicando a ética do 
jogo e as suas regras 

Jogo 5x5 
Desmarcação; 
Passe e receção; 
Remate;  
Ocupação defensiva; 
Participação ofensiva 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Fitescolas 

• Desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e 
aptidão aeróbia, enquadradas na Zona 
Saudável de Aptidão Física do programa 
Fitescola®, para a sua idade e sexo.. 

Vai Vem; 
Flexão de tronco; 
Força Abdominal; 
 

ambiente; promover o gosto pela prática regular 
de atividade física; 
apreciar os seus desempenhos e os dos outros, 
dando e aceitando sugestões de melhoria; 
identificar aspetos críticos que permitam a 
melhoria do seu desempenho; identificar pontos 
fracos e fortes das suas aprendizagens; utilizar os 
dados da sua autoavaliação para se envolver na 
aprendizagem; interpretar e explicar as suas 
opções; descrever processos de pensamento e 
ação, usados durante a realização de uma tarefa 
ou abordagem de um problema. 
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Sub área do 
Atletismo 

• Realizar, saltos, corridas e lançamentos, 
segundo padrões simplificados, e 
cumprindo corretamente as exigências 
elementares técnicas e regulamentares. 

Salto em altura  
Lançamento do peso 
 

 
analisar situações com diferentes pontos de vista; 
confrontar argumentos para encontrar 
semelhanças, diferenças, etc.; 
analisar os seus desempenhos e os dos outros, 
dando e aceitando sugestões de melhoria. 
elaborar planos gerais, esquemas. 
aceitar opções, falhas e erros dos companheiros; 
aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de 
aperfeiçoamento próprio; 
aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 
cooperar com os companheiros na procura do 
êxito pessoal e do grupo; cooperar, promovendo 
um clima relacional favorável ao aperfeiçoamento 
pessoal e ao gosto proporcionado pelas 
atividades; aplicar as regras de participação, 
combinadas na turma; agir com cordialidade e 
respeito na relação com os colegas e com o 
professor; respeitar as regras organizativas que 
permitam atuar em segurança; cumprir e fazer 
cumprir regras de arbitragem; apresentar 
iniciativas e propostas; ser autónomo na 
realização das tarefas; cooperar na preparação e 
organização dos materiais. 
conhecer e aplicar cuidados de higiene; conhecer 
e aplicar as regras de segurança pessoal e dos 
companheiros; conhecer e aplicar regras de 
preservação dos recursos materiais e do 
ambiente; promover o gosto pela prática regular 
de atividade física; 
apreciar os seus desempenhos e os dos outros, 
dando e aceitando sugestões de melhoria; 
identificar aspetos críticos que permitam a 

  

Badminton 

Realizar com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas elementares, nos 
JOGOS DE RAQUETES (Badminton) 
garantindo a iniciativa e ofensividade 
em participações «individuais», 
aplicando as regras, não só como 
jogador, mas também como árbitro. 

Batimentos lob e clear; 
Serviço curto. 

  

Aptidão Física 

• Desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e 
aptidão aeróbia, enquadradas na Zona 
Saudável de Aptidão Física do programa 
Fitescola®, para a sua idade e sexo.. 

Peso e altura 
Vai Vem; 
Impulsão Horizontal; 
Senta e alcança; 
Flexão de tronco; 
Força Abdominal; 
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

melhoria do seu desempenho; identificar pontos 
fracos e fortes das suas aprendizagens; utilizar os 
dados da sua autoavaliação para se envolver na 
aprendizagem; interpretar e explicar as suas 
opções; descrever processos de pensamento e 
ação, usados durante a realização de uma tarefa 
ou abordagem de um problema. 
 
 
 
 
 

 

AVALIAÇÃO 

De acordo com os critérios gerais de avaliação, aprovados para o 3ºciclo, serão utilizados para recolha de informação os seguintes instrumentos: trabalhos práticos, registos de 
observação, fichas de avaliação, … 

 


