
 

    

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE 

ANDRADE, OLEIROS 

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

Planificação Geral – Educação Física – 11º ano Turma B (CURSO PROFISSIONAL) 

Aprendizagens Essenciais 
Descritores do 

Perfil dos 
Alunos 

Conteúdos 
Recursos 
didáticos  

Avaliação 
Domínio  

Conhecimentos, capacidades e 
atitudes 

ÁREA DAS 
ATIVIDADES 
FÍSICAS 

JDC II - Basquetebol (nível 
introdução) 
(Módulo 2); 
coopera com os companheiros em 
todas as situações, escolhendo as 
ações favoráveis ao êxito pessoal 
e do grupo, admitindo as 
indicações que lhe dirigem e as 
opções e falhas dos colegas. 

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

Em situação de jogo 3x3 (campo reduzido, 
aproximadamente 15m x 12m): recebe a bola 
com as duas mãos e assume uma posição 
facial ao cesto (lança, dribla ou passa, 
desmarca-se/assume posição defensiva). 
Realiza com oportunidade e correção global, 
no jogo e em exercícios critério as ações: a) 
receção; b) passe (de peito e picado); c) 
paragens e rotações sobre um apoio; d) 
lançamento na passada e parado; e) drible de 
progressão, e, em exercício critério, f) 
mudança de direção e de mão pela frente. Recursos 

inerentes às 
atividades 
físicas 
desenvolvidas 

Observação 
direta e indireta. 
Exercício-critério 

Ginástica II - Ginástica Solo 
(nível elementar e Aparelhos 
(nível introdução) - (Módulo 5); 
combina as habilidades em 
sequências; coopera com os 
companheiros nas ajudas, paradas 
e correções que 
favoreçam a melhoria das suas 
prestações, garantindo condições 
de segurança, pessoal e dos 
companheiros, e colabora na 
preparação, 
arrumação e preservação do 
material. 

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

Elabora, realiza e aprecia uma sequência de 
habilidades no solo (em colchões), que 
combine, com fluidez, destrezas gímnicas, de 
acordo com as exigências técnicas indicadas, 
designadamente: cambalhota à frente com 
pernas estendidas afastadas ou unidas; avião; 
pino de braços;cambalhota à frente saltada; 
saltos, voltas e afundos em várias direções; 
 no plinto/boque: realiza, após corrida de 
balanço e chamada a pés juntos no trampolim 
(reuther) e chegando ao solo em condições de 
equilíbrio os seguintes saltos: salto de eixo no 
boque; salto entre-mãos no boque ou plinto 
transversal; cambalhota à frente no plinto 
longitudinal com um colchão em cima 



 

    

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE 

ANDRADE, OLEIROS 

Escola Básica e Secundária Padre António de 
A.R.P - Atletismo (nível 
introdução) - (Módulo 8); coopera 
com os companheiros, admitindo 
as indicações que lhe 
dirigem e cumprindo as regras que 
garantam as condições de 
segurança e a preparação, 
arrumação e preservação do 
material. 

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

Efetua uma corrida de velocidade (40 metros), 
com partida de pé; efetua uma corrida de 
estafetas de 4x50 metros, recebendo o 
testemunho, na zona de transmissão, com 
controlo visual e em movimento, entregando-o 
com segurança e sem acentuada 
desaceleração 

Dança II - Danças sociais (nível 
introdução) - (Módulo 11); 
coopera com os companheiros, 
incentiva e apoia a participação na 
atividade, apresentando sugestões 
de aperfeiçoamento; aceita 
limitações do parceiro, bem como 
as suas falhas, procurando o êxito 
do par em todas as situações. 

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

Em situação de dança a pares, nas danças 
latino-americanas/não progressivas, seleciona 
com antecipação, do repertório desenvolvido, 
os passos/figuras a executar à sua vontade e 
mediante a disponibilidade de espaço, 
mantendo a estrutura rítmica da rumba 
quadrada, cháchá-chá, rock (forma simplificada 
do jive) e salsa (progressões). 

ÁREA DA 
APTIDÃO FÍSICA 

Aptidão Física - (Módulo 16) 
Demonstração das capacidades 
físicas com referência ao programa 
FITescola®. 

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

Força 

Resistência 

Velocidade 

Flexibilidade 

Destreza Geral. 

Plataforma 
Fitescola; 
Vídeos; 
Áudio; 
Imagens 

Zona Saudável 
de Aptidão 
Física 
FITescola® 

ÁREA DOS 
CONHECIMENTOS 

 

Contexto de Saúde II - (Módulo 
14) Conhecer processos de 
controlo do esforço e identificar 
sinais de fadiga ou de inadaptação 
à exercitação praticada, evitando 
riscos para a saúde, tais como: 
dores, mal-estar, dificuldades 
respiratórias, fadiga e recuperação 
difícil. 

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

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; reforçar o 
gosto pela prática regular de atividade física; 
aplicar processos de elevação do nível 
funcional da aptidão física. 
 

Computador, 
Vídeos, 
Imagens, 
Livro didático, 
Quadro 
interativo 

Avaliação 
escrita e oral; 
Trabalhos; 
Apresentações 

Linguagens e textos (A); Informação e comunicação (B); Raciocínio e resolução de problemas (C); Pensamento crítico e pensamento criativo (D); Relacionamento interpessoal (E); 

Desenvolvimento pessoal e autonomia (F); Bem-estar, saúde e ambiente (G); Sensibilidade estética e artística (H); Saber científico, técnico e tecnológico (I); Consciência e domínio do 

corpo (J). 

O docente, Hélio Martins 


