
 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO 
1º/2º/3º Ciclo ou Ensino Secundário 

 

 

5º e 6º Anos                    Disciplina: Educação Física     Ano Letivo 2022/2023 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

1.º Período 
Nº Aulas 

Previstas 
(50 min) 
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m

a/

U
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da

de

/

M

ód
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o 

Conteúdos: 
1. Avaliação Diagnóstica. 

 
2. Elaboração e Desenvolvimento do Plano de Turma: 

2.1- Programação e desenvolvimento curriculares. 
2.2- Desenvolvimento do processo ensino - aprendizagem: (matérias 
nucleares e alternativas, conhecimentos, aptidão física – avaliação 
formativa/sumativa de competências). 

 
3. Testes de Aptidão Física. 

 
4. Atividades incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 
5. Auto e heteroavaliação final de período. 

 
Obs.:  
1. O número de aulas previstas nos pontos 1, 2 e 3 pode variar em função de 
decisões decorrentes da elaboração do Plano de Turma. 
2. O ponto 4 é apenas uma previsão, podendo ser alterado por condicionantes 
diversas (operacionalizado no PAA). 

       

        4 aulas 
 

26 aulas 
 

 

6 aulas 
 

2 aulas 
 

1 aula 
 

 

 
Total de 

semanas=13 

Avaliação sumativa  

Subtotal 39 
 

2.º Período 
Nº Aulas 

Previstas 
(50 min) 
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Conteúdos: 

 
1. Desenvolvimento do Plano de Turma: 

 
Desenvolvimento das competências estabelecidas no Plano de Turma, de acordo 
com as opções da composição curricular e do Projeto Educativo de Escola, 
nomeadamente nas áreas: a) Atividades Físicas (matérias); b) Aptidão Física; c) 
Conhecimentos. 
 

2. Atividades incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 
3. Auto e heteroavaliação final de período. 

 
Obs.: O número de aulas previstas no ponto 1 pode variar em função de decisões 
decorrentes da elaboração do Plano de Turma. 
O ponto 2 é apenas uma previsão, podendo ser alterado por condicionantes 
diversas (operacionalizado no PAA). 

 
 
 

33 aulas 
 

 

 

5 aulas 
 

1 aula 
 

 
Total de 

semanas=13 

Avaliação sumativa  

Subtotal 39 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO 
1º/2º/3º Ciclo ou Ensino Secundário 

 

 
 

V5º e 6º Anos                    Disciplina: Educação Física     Ano Letivo 2022/2023 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

 
 
 
 

3.º Período 
Nº Aulas 

Previstas 
(50 min) 

Te

m

a/

U
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de

/
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ód
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o 

Conteúdos: 

 
1. Desenvolvimento e Conclusão do Plano de Turma: 
 

1.1- Desenvolvimento e avaliação das competências estabelecidas no Plano de 
Turma, de acordo com as opções da composição curricular e do Projeto 
Educativo de Escola. 

 
1.2- Conclusão do processo ensino–aprendizagem (matérias nucleares e 

alternativas, conhecimentos, aptidão física – avaliação 
formativa/sumativa de competências). 

 
2. Aplicação dos testes de Aptidão Física (podendo iniciar-se no final do 2ºP). 
 
3. Atividades incluídas no Plano Anual de Atividades. 

 

4. Auto e heteroavaliação final de ano. 

 
Obs.:  
1. O número de aulas previstas nos pontos 1 e 2 pode variar em função de 
decisões decorrentes da elaboração do Plano de Turma. 
2. O ponto 3 é apenas uma previsão, podendo ser alterado por condicionantes 
diversas (operacionalizado no PAA). 

 
 
 
 
 

20 aulas 
 

 

 

 

 

6 aulas 

 
1 aula 

 
1 aula 

 
 
 

Total de 

semanas=9 

Avaliação sumativa  

Subtotal 27 

TOTAL 105 
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 Critérios de avaliação de Educação Física – 2º Ciclo 

 

 Avançado Intermédio Elementar Inicial 

Área 
das 

Ativida
des 

Físicas
/Despo

rtos 
 

Executar a habilidade motora com 
proficiência e consistência. 
 
Executar os gestos técnicos com 
proficiência e consistência. 
 
Aplicar várias estratégias táticas 
ofensivas e defensivas simples na 
situação de jogo. 

Executar a habilidade motora com 
competência. 
 
Executar os gestos técnicos com 
competência. 
 
Aplicar estratégias táticas ofensivas e 
defensivas simples na situação de 
jogo. 

Executar a habilidade motora de 
forma inconsistente. 
 
Executar os gestos técnicos de forma 
inconsistente. 
 
Aplicar estratégias táticas ofensivas e 
defensivas numa variedade limitada 
de tarefas práticas de formato 
reduzido. 

Ainda não executa a habilidade 
motora com competência. 
 
 Ainda não executa os gestos técnicos 
com competência. 
 
Ainda não aplica as estratégias táticas 
ofensiva ou defensiva em pequenas 
tarefas práticas de formato reduzido. 

Área da 

Aptidão 

Física 

Nos testes do FITescola atinge: 

4 PA+2 S 

Nos testes do FITescola atinge: 

2 PA+4 S 

Nos testes do FITescola atinge: 

4 S 

Nos testes do FITescola atinge: 

< a 4S 

Área das 

Competê

ncias 

Sociais 

Demonstrar pontualidade e 

apresentar-se com equipamento 

adequado. 

Demonstrar empenho nas tarefas 

durante toda a aula, cooperando com 

os companheiros e professor. 

Incentivar sempre os outros a 

fazerem o seu melhor e trabalhar 

com segurança com colegas e 

equipamentos. 

Revelar “fair-play”, aceitando sempre 

as decisões do árbitro.  

Ser pontual e apresentar-se com 

equipamento adequado. 

Estar empenhado nas tarefas a 

maioria das vezes, cooperando com 

os companheiros e professor. 

Incentivar os outros a fazerem o seu 

melhor e trabalhar com segurança 

com colegas e equipamentos. 

Revelar “fair-play”, aceitando as 

decisões do árbitro.  

Saber vencer e aceitar a derrota. 

Nem sempre ser pontual e nem 

sempre se apresentar com 

equipamento adequado. 

Nem sempre estar empenhado nas 

tarefas e nem sempre cooperar com 

os companheiros e professor. 

Não demonstrar segurança com os 

colegas e equipamentos. 

Nem sempre revelar “fair-play”, na 

aceitação das decisões do árbitro.  

 

Raramente ser pontual e/ou se 

apresentar com equipamento 

adequado. 

Raramente estar empenhado nas 

tarefas e cooperar com os 

companheiros e professor. 

Ainda não demonstra segurança com 

os colegas e equipamentos. 

 Ainda não revelou “fair-play”, na 

aceitação das decisões do árbitro.  
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saber vencer e aceitar a derrota. Revelar dificuldade no saber vencer e 

no aceitar a derrota. 

Revela dificuldade no saber vencer e 

no aceitar a derrota. 

Área 
dos 

Conhe
cimen

tos 

Aplicar sempre regras de higiene 
pessoal inerentes à prática 
desportiva.  
valorizando a atividade física para 

desafios, fora da escola, levando um 

estilo de vida saudável; 

Conhecer e compreender bem as 

regras das modalidades físicas e 

desportivas. 

Aplicar regularmente regras de 

higiene pessoal inerentes à prática 

desportiva.  

Valorizar a atividade física para 

desafios na aula de educação física; 

Conhecer e compreender as regras 

de algumas modalidades físicas e 

desportivas. 

Aplicar, algumas vezes, regras de 

higiene pessoal inerentes à prática 

desportiva.  

Apenas demonstrar uma atitude 

positiva em relação às atividades 

físicas que o interessam; 

Nem sempre conhecer e 

compreender as regras das 

modalidades físicas e desportivas. 

 
Ainda não aplica as regras de higiene 

pessoal inerentes à prática 

desportiva.  

Ainda não demonstra uma atitude 

positiva em relação à atividade física. 

Ainda não conhece e compreende as 

regras das modalidades físicas e 

desportivas. 

 

                                                    
* As duas componentes de aptidão física são: a aptidão aeróbia, e a aptidão neuromuscular (força e resistência muscular, velocidade e flexibilidade). Os testes a aplicar serão: Testes de 
aptidão aeróbia –Milha; Testes de aptidão neuromuscular – Flexões de Braços, Abdominais, Impulsão horizontal, Senta e Alcança, Velocidade. 

Alunos com atestado médico: De acordo com a legislação em vigor e com o ofício-circular DES/NES nº 98/99 aos alunos com atestado médico serão adaptados os critérios de avaliação 
existentes e deles serão informados/as os/as alunos/as e diretores/as de turma. Área dos conhecimentos 70%; Área das Competências sociais (saber estar) 30%. 
 
Sistema de classificação: A classificação final, em cada período, resulta da média das classificações  de todas as avaliações  realizadas. 
 


