
	
	

	

	

 
 
 

 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2018/2019 

 

Nível de Ensino: Secundário  Áreas/Disciplina: Educação Física  Ano: 3.º 
 

Curso: Básico   Científico-Humanístico  Profissional X 
 

Planificação 

Período Sequências/Temas/Módulos  
Conteúdos 

Programáticos/Domínios 
Instrumentos 
de Avaliação 

Tempos 
Letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao 
longo 
do ano 
letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 3 
- Desportos Coletivos III 

Os formandos em consenso com o 
formador optam por uma das 
modalidades seguintes, que já 
tenha sido abordada no 10º ou 11º 
ano: 
Basquetebol 
- Regras. 
- Princípios de Jogo. 
- Fundamentos técnico-táticos: 
Receção-enquadramento; 
lançamento parado e na passada; 
drible de progressão e de proteção; 
passe e corte; posição defensiva 
básica; deslocamentos; 
desmarcação mostrando a mão 
alvo; ressalto ofensivo e defensivo; 
exploração dos espaços aclarados. 
- Métodos 
Defensivo: defesa HxH (marcação 
do jogador com e sem bola). 
Futebol 

- Regras 
- Princípios de Jogo 
- Fundamentos técnico-táticos: 
Receção e controlo da bola; 
remate; condução de bola; 
cabeceamento; finta; pressão; 
desmarcação; marcação; desarme; 
interceção; apoio ao companheiro 
com bola. 
- Métodos 

- Registo de 
observação 
direta: 
.Grelha de 
registo da 
avaliação 
diagnóstica; 
 .Ficha de 
registo de 
assiduidade, 
pontualidade, 
comportamento, 
empenho, 
participação e 
cumprimento 
das tarefas, 
cooperação e 
expressão; 

 
- Grelha de 
registo da 
autoavaliação. 

 
42 

tempos 
letivos 
(Totais) 

 
 
8 

tempos 
letivos 

 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defensivo: defesa HxH e introdução 
à zona. 
Ofensivo: contra-ataque e ataque 
organizado. 
Voleibol 

- Regras 
- Fundamentos técnico-táticos: 
passe alto de frente e costas; 
posição base; deslocamentos; 
manchete; serviço por baixo e por 
cima; remate em apoio e em salto. 
- Métodos 
Defensivo: defesa em W. 
Ofensivo: ataque organizado. 
Andebol 
- Regras. 
- Princípios de Jogo. 
- Fundamentos técnico-táticos: 
Receção-enquadramento; 
desmarcação, ocupação racional do 
espaço, transições defesa/ataque, 
defesa a uma e duas linhas, contra-
ataque. 
- Métodos 
Defensivo: defesa HxH (marcação 
do jogador com e sem bola), defesa 
à zona. 

Módulo 6 
- Ginástica III 

- Realização de figuras a pares ou 
trios, com possibilidade de integrar 
elementos de flexibilidade, de 
equilíbrio e de ginástica de solo. 
- Introdução de música e possível 
esquema. 

- Registo de 
observação 
direta: 
.Grelha de 
registo da 
avaliação 
diagnóstica; 
 .Ficha de 
registo de 
assiduidade, 
pontualidade, 
comportamento, 
empenho, 
participação e 
cumprimento 
das tarefas, 
cooperação e 
expressão; 
 
- Grelha de 
registo da 
autoavaliação. 

 
8 

tempos 
letivos 

Módulo 9 
- Atividades de 
exploração da 
natureza/natação 

Os formandos em consenso com o 
formador optam por uma das 
modalidades seguintes: 
- Realizar uma atividade de 

- Registo de 
observação 
direta: 
.Grelha de 

 
8 

tempos 
letivos 



	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exploração da Natureza, aplicando 
correta e adequadamente as 
técnicas específicas, respeitando as 
regras de organização, participação 
e, especialmente, de preservação 
da qualidade do ambiente. 
No caso de existirem instalações, 
pudesse integrar a Natação: 
Flutuação (dorsal e ventral); 
equilíbrio; respiração; imersão; 
propulsão; técnica de crol e costas. 

registo da 
avaliação 
diagnóstica; 
 .Ficha de 
registo de 
assiduidade, 
pontualidade, 
comportamento, 
empenho, 
participação e 
cumprimento 
das tarefas, 
cooperação e 
expressão; 
 
- Grelha de 
registo da 
autoavaliação. 

Módulo 12 
- Dança III 

- Danças sociais, tradicionais 
portuguesas ou dança aeróbica. 

- Registo de 
observação 
direta: 
.Grelha de 
registo da 
avaliação 
diagnóstica; 
 .Ficha de 
registo de 
assiduidade, 
pontualidade, 
comportamento, 
empenho, 
participação e 
cumprimento 
das tarefas, 
cooperação e 
expressão; 
 
- Grelha de 
registo da 
autoavaliação. 

 
6 

tempos 
letivos 

Módulo 15 
- Atividade Física/ 
Contextos e Saúde III 

6. Identifica o tipo de atividade 
(desportiva ou outra) cuja prática 
pode, face à especificidade do 
esforço solicitado, contribuir para a 
melhoria da sua aptidão física, 
tendo em vista a sua saúde e bem-
estar. 
7. Analisa criticamente aspetos 
gerais da ética na participação nas 
Atividades 
Físicas Desportivas, relacionando os 
interesses sociais, económicos, 
políticos e outros com algumas das 

- Teste. 
- Fichas de 
trabalho. 
- Relatórios. 
-Trabalhos de 
pesquisa. 
-Questionário. 
- Grelha de 
registo da 
autoavaliação. 

 
6 

tempos 
letivos 



	
	

suas “perversões”, nomeadamente: 
− A especialização precoce e a 
exclusão ou abandono precoces; 
− A dopagem e os riscos de vida 
e/ou saúde; 
− A violência (dos espectadores e 
dos 
atletas) vs espírito desportivo; 
− A corrupção vs verdade 
desportiva. 

 

 
Módulo 16 
 
- Aptidão Física  
¨ 

 

 Resistência; Força; Velocidade; 

Flexibilidade; Destreza Geral 

.Grelha de 
avaliação do 
protocolo da 
atividade física 
e desportiva; 
- Grelha de 
registo da 
autoavaliação. 
 

 
6 

tempos 
letivos 

Nota: A sequência dos temas/módulos/domínios pode ser alterada em função das atividades planificadas nos 
planos de turma, nomeadamente nos domínios de autonomia curricular, através do trabalho de articulação 
curricular e interdisciplinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 

 

 

 

 

 

Critérios 

 Critérios Específicos Critérios Gerais 

(cognitivo) 
Conhecimentos/ 
Competências 

(Socioafetivo) 
Assiduidade e pontualidade 

Comportamento/atitudes na sala de aula 
Empenho e organização 
Cooperação e interação 

Capacidade de expressão e comunicação 

1) 2) Total 

Ensino profissional 45% 45% 90% 10% 

 
Módulo Teórico: 
 

1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar dos valores classificativos seguintes: 
 

- 45% - componente cognitiva - o valor a atribuir deve resultar da classificação do teste, arredondado à 
décima; 

 
2) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar dos valores classificativos seguintes: 
 

- 45% - o valor a atribuir deve resultar do teste ou trabalho de pesquisa ou apresentação oral ou 
relatórios ou questionários, arredondado à décima. 

 
 
     Módulos Práticos: 
 
1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar dos valores classificativos seguintes: 
 

- 45% - desenvolvimento de competências nas modalidades práticas: componente técnica da modalidade 
coletiva/ execução de figuras a pares /ações técnicas/ realização de percursos/adaptação ao meio 
aquático, arredondado à décima. 
 

2) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar dos valores classificativos seguintes: 
 

- 45% - desenvolvimento de competências nas modalidades práticas: componente tática da modalidade 
coletiva/ execução de figuras a trios e grupo/ realização de percurso com mapa/técnicas de nado/ 
coreografia/ performance, arredondado à décima. 

 
Alunos com incapacidade para a realização de prática desportiva 
 

1) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar dos valores classificativos seguintes: 
 
- 45% - o valor a atribuir deve resultar da média aritmética da classificação do trabalho de pesquisa, do 
respetivo módulo, arredondado à décima. 

 
 



	
	

2) Para este parâmetro, o valor a atribuir deve resultar dos valores classificativos seguintes: 
 

     - 45% - o valor a atribuir deve resultar da apresentação oral ou relatórios ou questionários ou 
questionamento sobre o trabalho, arredondado à décima.  

 
 

 
Nota 1: o desenvolvimento de competências na aptidão física - o valor a atribuir deve resultar da média 
aritmética da classificação de todos testes de aptidão física, definidos em sede de Grupo Disciplinar 
realizados durante os três anos dos cursos do ensino profissional. A classificação final deste módulo (M16) 
resulta da média dos três anos. 

 
 
Nota 2: Para os critérios gerais, nos cursos profissionais, o valor a atribuir, arredondado à décima, resulta 
das observações realizadas durante o módulo. 
 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, os descritores de desempenho são os seguintes: 

Níveis de Desempenho/Descritores Classificação 
O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nos conteúdos, evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as tarefas nos prazos 
solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade educativa manifestando 
uma cidadania ativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a plenitude das competências de conhecimentos, capacidades 
e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Muito Bom) 
18 a 20 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes 
previstas nos conteúdos, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
 Evidencia grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas solicitadas nos 
prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é pontual, utiliza sempre os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, a maior parte das competências de conhecimentos, 
capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 

(Bom) 
14 a 17 valores 



	
	

• Consciência e domínio do corpo 
 
O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes previstas nos conteúdos, evidenciando ter pequenas 
dificuldades na disciplina. 
É responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre nos prazos 
estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. Utiliza com regularidade os materiais 
requeridos. Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de 
conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Suficiente) 
10 a 13 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e 
atitudes previstas nos conteúdos, evidenciando ter dificuldades na disciplina. 
Por vezes não é responsável, não cumpre com as tarefas solicitadas, não cumpre 
prazos, não é assíduo nem pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes 
apresenta uma atitude não muito correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder 
adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das 
competências de conhecimentos, capacidades e atitudes, nomeadamente nas áreas 
seguintes:  

• Linguagens e textos 
• Informação e comunicação 
• Raciocínio e resolução de problemas 
• Pensamento crítico e pensamento criativo 
• Relacionamento interpessoal 
• Desenvolvimento pessoal e autonomia 
• Bem-estar, saúde e ambiente 
• Sensibilidade estética e artística 
• Saber científico, técnico e tecnológico 
• Consciência e domínio do corpo 

 

(Insuficiente) 
0 a 9 valores 

 


