
 

    

      
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE 

ANDRADE, OLEIROS 

Escola Básica e Secundária Padre António 
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - 2022/2023 

Planificação Geral 1º período – Educação Física – 8º ano Turma A – Aulas previstas: 41 (tempos de 50 minutos) 

Aprendizagens Essenciais 
Descritores do 

Perfil dos 
Alunos 

Conteúdos 
Recursos 
didáticos  

Avaliação 
Domínio  

Conhecimentos, capacidades e 
atitudes 

ÁREA DAS 
ATIVIDADES 
FÍSICAS 
Aulas previstas: 16 
Aulas dadas: 

FUTSAL NÍVEL INTRODUÇÃO 
Cooperar com os companheiros 
para o alcance do objetivo do jogo, 
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. Participativo/ 

colaborador/ 
Cooperante/ 
Responsável/ 
Autónomo 
(B, C, D, E, F, G, 
I. J) 

Aceita as decisões da arbitragem e 
adequa as suas ações às regras do jogo: 
início e recomeço do jogo, marcação de 
golos, bola fora, lançamento pela linha 
lateral, lançamento de baliza, principais 
faltas, marcação de livres e grande 
penalidade. Realiza com correção global, 
no jogo e em exercícios critério, as ações: 
receção de bola, remate, condução de 
bola, passe, desmarcação e marcação, e 
em situação de exercício, cabeceamento. 

Apito 
Coletes 
Bolas de 
futsal e 
cones 

Observação 
direta e indireta. 
Exercício-critério 

ÁREA DAS 
ATIVIDADES 
FÍSICAS 
Aulas previstas: 18 
Aulas dadas: 

ATLETISMO NÍVEL INTRODUÇÃO 
Realizar e analisar provas 
combinadas no Atletismo cumprindo 
corretamente as exigências 
elementares, técnicas e do 
regulamento, como praticante e 
como juiz. 

Realiza uma corrida (curta distância), 
transpondo pequenos obstáculos 
(separados entre si a distâncias 
variáveis), combinando com fluidez e 
coordenação global, a corrida, a impulsão, 
o voo e a receção. 

Apito 
Sinalizador
es 
Barreiras 
Bancos 

Observação 
direta e indireta. 
Exercício-critério 

ÁREA DA APTIDÃO 
FÍSICA 
Aulas previstas: 6 
Aulas dadas: 

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. 

Força 

Resistência 

Velocidade 

Flexibilidade 

Destreza Geral. 

Plataforma 
Fitescola 
Vídeos 
Áudio 
Imagens 

Zona Saudável 
de Aptidão 
Física do 
programa 
FITescola® 

ÁREA DOS 
CONHECIMENTOS 
Aulas previstas: 1 
Aulas dadas: 

Relacionar aptidão física e saúde e 
identificar os fatores associados a 
um estilo de vida saudável, 
nomeadamente o desenvolvimento 
das capacidades motoras.  

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 

Técnicas/táticas e regras das atividades 
físicas. Processos de elevação e 
manutenção da aptidão física. Higiene e 
regras de segurança. 

Computad
or 
Vídeos 
Imagens 
Livro 
didático 

Avaliação escrita 
e oral 
Trabalhos 
Apresentações 

  



 

    

      
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE 

ANDRADE, OLEIROS 

Escola Básica e Secundária Padre António 
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - 2022/2023 

Planificação Geral 2º período – Educação Física – 8º ano Turma A – Aulas previstas: 37 (tempos de 50 minutos) 

Aprendizagens Essenciais Descritores do 
Perfil dos 

Alunos 
Conteúdos 

Recursos 
didáticos  

Avaliação 
Domínio  Conhecimentos, capacidades e atitudes 

ÁREA DAS 
ATIVIDADES 
FÍSICAS 
Aulas previstas: 12 
Aulas dadas: 

GINÁSTICA DE APARELHO 
NÍVEL INTRODUÇÃO 
Compor, realizar e analisar as destrezas 
elementares dos aparelhos, em esquemas 
individuais e/ou de grupo, aplicando os critérios 
de correção técnica, expressão e combinação, e 
apreciando os esquemas de acordo com esses 
critérios. 

Participativo/ 
colaborador/ 
Cooperante/ 
Responsável/ 
Autónomo 
(B, C, D, E, F, G, 
I. J) 

Realiza, após corrida de 
balanço e chamada a pés 
juntos no trampolim, 
chegando ao solo em 
condições de equilíbrio os 
saltos: salto de eixo no 
boque e cambalhota à 
frente no plinto longitudinal. 

Colchões; 
Colchão de 
queda; 
reuther; 
Espaldares; 
Imagens 

Observação 
direta e indireta. 
Exercício-critério 

ÁREA DAS 
ATIVIDADES 
FÍSICAS 
Aulas previstas: 20 
Aulas dadas: 

NATAÇÃO NÍVEL ELEMENTAR 
Coordenar e combinar a inspiração e a 
expiração em diversas situações 
propulsivas complexas de pernas e de braços 
(percursos aquáticos, situações 
de equilíbrio com mudanças de direção e 
posição e outras situações 
inabituais). 

Coordenação da inspiração 
e a expiração; respiração 
dos estilos crol/costas; 
coordenação da expiração 
com a imersão; deslocar-se 
em posição dorsal e 
ventral; entrada de cabeça 
a partir da posição de pé. 

Placas 
Pull Boy 
 

Observação 
direta e indireta. 
Exercício-critério 

ÁREA DA APTIDÃO 
FÍSICA 
Aulas previstas: 6 
Aulas dadas: 

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. 

Força 

Resistência 

Velocidade 

Flexibilidade 

Destreza Geral. 

Plataforma 
Fitescola 
Vídeos 
Áudio 
Imagens 

Zona Saudável 
de Aptidão Física 
do programa 
FITescola® 

ÁREA DOS 
CONHECIMENTOS 
Aulas previstas: 1 
Aulas dadas: 

Identificar e interpretar os valores olímpicos e 
paralímpicos, compreendendo a sua importância 
para a construção de uma sociedade moderna e 
inclusiva. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 

Técnicas/táticas e regras 
das atividades físicas; 
Espírito Olímpico; 
Movimento Olímpico (MO); 
Jogos Olímpicos; 
Olimpismo; 
Dia Olímpico e Valores 
Olímpicos. 
 

Computado
r 
Vídeos 
Imagens 
Livro 
didático 
Quadro 
interativo 

Avaliação escrita 
e oral 
Trabalhos 
Apresentações 



 

    

      
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE 

ANDRADE, OLEIROS 

Escola Básica e Secundária Padre António 
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - 2022/2023 

Planificação Geral 3º período – Educação Física – 8º ano Turma A – Aulas previstas: 24 (tempos de 50 minutos) 

Aprendizagens Essenciais 

Descritores do 
Perfil dos Alunos 

Conteúdos 
Recursos 
didáticos  

Avaliação 
Domínio  

Conhecimentos, capacidades e 
atitudes 

ÁREA DAS 
ATIVIDADES FÍSICAS 
Aulas previstas: 8 
Aulas dadas: 

DANÇAS TRADICIONAIS 
NÍVEL INTRODUÇÃO 

Apreciar, compor e realizar, nas ARE, 
sequências de elementos técnicos 
elementares, em coreografias em grupo, 
aplicando os critérios de expressividade, 
de acordo com os motivos das 
composições. Participativo/ 

colaborador/ 
Cooperante/ 
Responsável/ 
Autónomo 
(B, C, D, E, F, G, 
I. J) 

Dança as danças tradicionais 
selecionadas pelo professor, 
respeitando as diferentes 
posturas e posições 
assumidas em cada dança e 
executando os passos em 
sincronia com a música 

Coluna de 
som 
Músicas 

Observação 
direta e indireta. 
Exercício-critério 

ÁREA DAS 
ATIVIDADES FÍSICAS 
Aulas previstas: 12 
Aulas dadas: 

TÉNIS NÍVEL INTRODUÇÃO 
Realizar com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas elementares, nos 
JOGOS DE RAQUETAS, garantindo a 
iniciativa e ofensividade em participações 
«individuais» e «a pares», aplicando as 
regras, como jogador, e como árbitro. 

Breve abordagem dos 
principais gestos técnicos do 
ténis: Direita, Esquerda, 
Serviço, Vólei e Smash, em 
campos curtos. 

Bolas de 
ténis; 
Rede; 
Raquetas. 

Observação 
direta e indireta. 
Exercício-critério 

ÁREA DA APTIDÃO 
FÍSICA 
Aulas previstas: 3 
Aulas dadas: 

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. 

Força 

Resistência 

Velocidade 

Flexibilidade 

Destreza Geral. 

Plataforma 
Fitescola 
Vídeos 
Áudio 
Imagens 

Zona Saudável 
de Aptidão 
Física do 
programa 
FITescola® 

ÁREA DOS 
CONHECIMENTOS 
Aulas previstas: 1 
Aulas dadas: 

Identificar e interpretar os valores 
olímpicos e paralímpicos, compreendendo 
a sua importância para a construção de 
uma sociedade moderna e inclusiva. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J) 

Técnicas/táticas e regras das 
atividades físicas; 
A Ética e a Educação Física. 

Computador 
Vídeos 
Imagens 
Livro didático 
Quadro 
interativo 

Avaliação 
escrita e oral 
Trabalhos 
Apresentações 

 

O docente de Educação Física, 

Hélio Martins 


