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PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA | ENSINO SECUNDÁRIO 
 

ANO LETIVO 2022/2023 

DESCRIÇÃO TEMPOS LETIVOS - (50 m) SEMESTRE LETIVO 

TEMA: JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS 

1º SEMESTRE 

Subtemas 

Futsal 5 

Andebol 5 

Basquetebol 8 

TEMA: ATLETISMO 

Subtemas 

Corrida de Velocidade 3 

Resistência 3 

Salto em Comprimento/ Triplo Salto 3 

TEMA: GINÁSTICA 

Subtemas 
Solo 8 

Aparelhos 8 

TEMA: ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DA NATUREZA 

Subtemas Escalada 8 
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DESCRIÇÃO TEMPOS LETIVOS (50 m) SEMESTRE LETIVO 

TEMA: JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS 

2º SEMESTRE 

Subtemas 
Voleibol 6 

Futsal 4 

TEMA: ATLETISMO 

Subtemas 

Estafetas 4 

Lançamentos 3 

Salto em Altura 4 

TEMA: GINÁSTICA 

Subtemas Acrobática 10 

TEMA: ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DA NATUREZA 

Subtemas Escalada 8 

TEMA: DESPORTOS DE RAQUETE 

Subtemas Badminton 6 

TEMA: DESPORTOS ALTERNATIVOS 

Subtemas Hóquei em Campo 6 
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PLANIFICAÇÃO APRENDIZAGENS ESSENCIAIS | EDUCAÇÃO FÍSICA | 12º ANO DE ESCOLARIDADE 

ANO LETIVO 2022/2023 

 

TEMAS E 
SUBTEMAS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA 

O PERFIL DOS ALUNOS 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

CALENDAR
IZAÇÂO 

DOMÍNIO ATIVIDADES 
FÍSICAS DESPORTIVAS 

DOMÍNIO APTIDÃO 
FÍSICA 

DOMÍNIO 
CONHECIMENTOS 

JOGOS 
DESPORT

IVOS 
COLETIV

OS 

Cooperar com os 
companheiros para o alcance 
do objetivo, nos Jogos 
Desportivos Coletivos 
(Basquetebol, Futebol, 
Andebol, Voleibol), realizando 
com oportunidade e correção 
as ações técnico-táticas 
elementares em todas as 
funções, conforme a oposição 
em cada fase do jogo, 
aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também 
como árbitro. 

Desenvolver 
capacidades motoras 
evidenciando aptidão 
muscular e aptidão 
aeróbia 

Conhecer e utilizar os 
métodos e meios de treino 
mais adequados ao 
desenvolvimento ou 
manutenção das diversas 
capacidades motoras, de 
acordo com a sua aptidão 
atual e o estilo de vida, 
cuidando o doseamento da 
intensidade e duração do 
esforço, respeitando em 
todas as situações os 
princípios básicos do treino. 
 
 
Analisar criticamente 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem 
aos alunos: 

- adquirir conhecimento, informação e outros saberes, 
com rigor, articulação e uso consistente de 
conhecimentos; 

- selecionar informação pertinente que permita 
analisar e interpretar atividades físicas, utilizando os 
conhecimentos sobre técnica, organização e 
participação, ética desportiva, entre outras; 

- análisar situações, identificando os seus elementos 
ou dados; 

- realizar tarefas associadas à compreensão e à 
mobilização dos conhecimentos; 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 
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GINÁSTIC
A 

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

aspetos gerais da ética na 
participação nas Atividades 
Físicas Desportivas, 
relacionando os interesses 
sociais, económicos, 
políticos e outros com 
algumas das suas 
“perversões”, 
nomeadamente: 
 
- Especialização precoce e 
exclusão ou abandono 
precoces; 
- Violência (dos 
espectadores e dos atletas) 
vs. Espírito desportivo; 
- Corrupção vs. Verdade 
desportiva. 
 

- estabelecer relações intra e interdisciplinares; 

- utilizar de conhecimento para participar de forma 
adequada e resolver problemas em contextos 
diferenciados. 

Proporcionar atividades formativas, como por 
exemplo situações de jogo, concursos e outras 
tarefas, a par ou em grupos homogéneos e 
heterogéneos, que possibilitem aos alunos: 

- elaborar sequências de habilidades; 

- elaborar coreografias; 

- resolver problemas em situações de jogo; 

- explorar materiais; 

- explorar o espaço, ritmos, música, relações 
interpessoais, entre outras; 

- criar um objeto, texto ou solução, face a um desafio; 

- analisar textos ou outros suportes com diferentes 
pontos de vista, concebendo e sustentando um ponto 
de vista próprio; 

- criar soluções estéticas criativas e pessoais. 

 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem 
aos alunos: 

- analisar situações com diferentes pontos de vista; 
confrontar argumentos para encontrar semelhanças, 
diferenças, entre outras; 

- analisar factos, situações, identificando os seus 
elementos ou dados, em particular numa perspetiva 
disciplinar e interdisciplinar; 

- analisar os seus desempenhos e o dos outros dando 

 
 
 

 
 

Criativo 
/Expressivo 
(A, C, D, J) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAQUETE
S 

Realizar com oportunidade e 
correção as ações técnico-
táticas elementares, nos 
Jogos de Raquetas 
(Badminton, Ténis e Ténis de 
Mesa), garantindo a iniciativa 
e ofensividade em 
participações «individuais» e 
«a pares», aplicando as 
regras, não só como jogador, 
mas também como árbitro. 

 

DESPORT
OS DE  

EXPLORA
ÇÃO 
DA 

NATUREZ
A 

Realizar percursos em parede 
de Escalada utilizando 
técnicas de escalada e 
respeitando as regras de 
organização, participação, e 
de preservação da qualidade 
do ambiente. 
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ATLETIS
MO 

Realizar e analisar provas 
combinadas no Atletismo, 
saltos, corridas, lançamentos 
e marcha, em equipa, 
cumprindo corretamente as 
exigências elementares, 
técnicas e do regulamento, 
não só como praticante, mas 
também como juiz. 

e aceitando sugestões de melhoria. 

 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem 
aos alunos: 

- realizar tarefas de síntese; 

- desenvolver tarefas de planificação, de revisão e de 
monitorização; 

- elaborar planos gerais, esquemas. 

 

 
 

Indagador/ 
Investigador/ 

Sistematizador/ 
organizador 

(A, B, C, D, F, H, I,j) 
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Proporcionar atividades formativas, em grupos 
homogéneos e heterogéneos, que possibilitem aos 
alunos: 

- aceitar opções, falhas e erros dos companheiros; 

- aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de 
aperfeiçoamento próprio; 

- aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes; 

- promover estratégias que induzam respeito por 
diferenças de características, crenças ou opiniões. 

 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem 
aos alunos: 

- saber questionar uma situação; 

- realizar ações de comunicação verbal e não verbal 
pluridirecional. 

Proporcionar atividades formativas que possibilitem 
aos alunos, em todas as situações: 

- 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. 

 

 

 
Respeitador da 

diferença 
(A, B, E, F, H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionador e 
Comunicador 

(A, B, D, E, F, G, 
H, I, J) 

 
 
 
 

Autoavaliador/ 
Heteroavaliador 
(transversal às 

áreas) 
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Proporcionar atividades formativas que, em todas as 
situações, criem oportunidades de: 

- cooperar com os companheiros na procura do êxito 
pessoal e do grupo; 

- cooperar promovendo um clima relacional favorável 
ao aperfeiçoamento pessoal e prazer proporcionado 
pelas atividades; 

- aplicar as regras de participação, combinadas na 
turma; 

- agir com cordialidade e respeito na relação com os 
colegas e 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. 

 

Proporcionar atividades formativas que impliquem, 
por parte do aluno: 

- 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; 

- reforçar o gosto pela prática regular de atividade 
física; 

- aplicar processos de elevação do nível funcional da 
aptidão física. 

 

 
Participativo/ 
colaborador/ 
Cooperante/ 
Responsável/ 

Autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I.J) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidador de si e do 
outro 

(B, E, F, G) 
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DOMINIOS 
CRITÉRIOS 

(AGRUPAMENTO) 
DESCRITORES (SELECIONAR OS QUE SE ADEQUAM AO GRUPO 

DISCIPLINAR/DEPARTAMENTO) 

 
 
 
 

ATIVIDADES FÍSICAS DESPORTIVAS 
 

60% 
 
 

APTIDÃO FÍSICA 
 

20% 
 
 

CONHECIMENTOS 
20% 

Mobilização de 
saberes 

# Conhece e compreende factos, procedimentos, técnicas, conceitos, propriedades e relaciona 
os conteúdos. 

# Seleciona, organiza e trata informação. 
# Interpreta documentos em linguagem científica, simbólica e/ou gráfica. 
# Demonstra compreensão do que ouve e/ou lê através de reações ou respostas adequadas à 

situação, que podem ser verbais (orais ou escritas) ou não verbais (ações ou gestos) ou 
utilizando um sistema alternativo de comunicação. 

# Trabalha com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos 
tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais. 

# Evidencia capacidades de abstração e de generalização, de compreensão e construção de 
argumentos e raciocínios lógicos. 

Comunicação 

# Apresenta e explica conceitos, ideias, temas e projetos utilizando a linguagem escrita, verbal 
e/ou icónica, recorrendo a vocabulário e linguagem próprios da disciplina. 

# Manifesta pensamento crítico/reflexivo adequado à sua faixa etária e desenvolvimento. 
# Produz vários tipos de textos, utilizando vocabulário adequado, organizando as frases de uma 

forma correta sequenciada, respeitando ortografia, a pontuação e as regras de 
funcionamento da língua. 

# Revela capacidade de argumentação defendendo os seus pontos de vista/ideias. 
# Utiliza esquemas, codificações e simbologias assim como meios digitais para comunicar.  
# Planifica e produz um discurso oral para apresentação de temas ideias e opiniões, com 

diferentes finalidades. 
# Desenvolve ideias e projetos criativos com sentido no contexto a que dizem respeito, 

recorrendo à imaginação e valor estético. 

Resolução de 
problemas 

# Coloca e analisa questões a resolver em diferentes contextos. 
# Define e executa estratégias adequadas para dar resposta às questões iniciais. 
# Aplica conhecimentos adquiridos na resolução das questões e na tomada de decisões 

de forma contextualizada. 
# Analisa criticamente as conclusões reformulando, se necessário, as estratégias adotadas. 

Cultura de Cidadania 

# Cumpre regras estabelecidas. 
# Interage com os colegas, revelando sentido de cooperação e entreajuda. 
# Demonstra solidariedade e respeito pela diversidade humana e cultural. 
# Faz uma autoavaliação crítica e usa-a como estratégia de melhoria. 
# Participa na resolução de problemas de natureza relacional de forma pacífica e empática. 
# Envolve-se em atividades/projetos de cidadania ativa. 
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(Indicações para a definição dos níveis de desempenho para cada descritor) 
 

MUITO BOM BOM SUFICIENTE INSUFICIENTE MUITO INSUFICIENTE 

 

NÍVEL 5 

(90 – 100 %) 

 

18 - 20 Valores 

 

NÍVEL 4 

(70 – 89 %) 

 

14 - 17 Valores 

 

NÍVEL 3 

(50 – 69 %) 

 

10 - 13 Valores 

 

NÍVEL 2 

(20 – 49 %) 

 

5 - 9 Valores 

 

NÍVEL 1 

(0 – 19 %) 

 

0 – 4 Valores 

 

Sempre … Nível intermédio Com frequência …. 

 

Nível intermédio Nunca … 

 

  


