
 

 
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro 

Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258 

Escola Básica e Secundária de Manteigas 

 

Planificação Anual - Educação Física   Ano Lectivo 2020/2021 

PLANO ANUAL 
 

CARGA HORÁRIA / MODALIDADE E CONTEUDOS 

AULAS PREVISTAS  52 

DISTRIBUIÇÃO HORÁRIA: 

Apresentação, Regulamento de Educação Física, tratamento de dados, auto avaliação. 4 

Aulas disponíveis para a prática das actividades físico-desportivas 46 

Aulas não dadas (previstas) - Atividades de escola, faltas do professor para o desporto escolar, etc 2 

1º PERÍODO 

10º ano / Turma A 



 

 
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro 

Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258 

Escola Básica e Secundária de Manteigas 

 

Planificação Anual - Educação Física   Ano Lectivo 2020/2021 

MATÉRIAS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS N.º tempos 

APRESENTAÇÃO 

AUTO AVALIAÇÃO 

 Diálogo com os alunos sobre as regras e formas de funcionamento das 

aulas; 

 Auto avaliação. 

4 

FITNESSGRAM 

APTIDÃO AERÓBIA 

 Vaivém 

COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 Índice de Massa Corporal 

APTIDÃO NEUROMUSCULAR 

 Abdominais 

 Flexões de Braços 

 Impulsão Horizontal 

 Velocidade 40m 

 Flexibilidade dos Ombros 

 Flexibilidade dos Membros Inferiores 

4 

HÁBITOS DE VIDA 

SAUDÁVEL 

 Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e o 
do grupo 

 Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer 

no papel de parceiros quer no de adversários 

 Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 

próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por 

ele(s) 

 Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com 

oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e 
satisfação própria e do(s) outro(s) 

 Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo 

as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional na 

atividade da turma 

 Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos no universo das 

atividades físicas, analisando a sua prática e respetivas condições como 

fatores de elevação cultural dos praticantes e da comunidade em geral 

 Conhecer e interpretar os fatores de saúde e risco associados à prática das 

atividades físicas e aplicar as regras de higiene e de segurança 

 Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da 

condição física de uma forma autónoma no seu quotidiano, na perspetiva da 

saúde, qualidade de vida e bem-estar 

 Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas 

gerais, particularmente de resistência geral de longa e média durações, da 

força resistente, da força rápida, da flexibilidade, da velocidade de reação 

simples e complexa, de execução, de deslocamento e de resistência, e das 

destrezas geral e específica 

 Analisar situações, identificando os seus elementos ou dados 

20 

BADMINTON 

 Amorti 

 Drive 

 Remate 

 Recupera a posição base após batimento 

 Serviço curto ou comprido de forma a criar dificuldade ao adversário 

(Intencionalidade) 

 Deslocamento com rapidez de acordo com a trajectória do volante 

 Intencionalidade dos batimentos, colocando o volante num local de difícil 

devolução 

 Executa com intencionalidade todos os batimentos leccionados, em situação 

de jogo 1x1 

12 

ATLETISMO 

(Recuperação de conteúdos 

do ano letivo anterior) 

BARREIRAS 

 Partida de pé 

 Corrida de curta distância 

 “Ataque à primeira” barreira 

 Transposição das barreiras 

 Corrida entre barreiras 

 Coordenação (corrida, impulsão, voo e receção) 

10 

 

 

 

 



 

 
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro 

Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258 

Escola Básica e Secundária de Manteigas 

 

Planificação Anual - Educação Física   Ano Lectivo 2020/2021 

PLANO ANUAL 
 

CARGA HORÁRIA / MODALIDADE E CONTEUDOS 

AULAS PREVISTAS  42 

DISTRIBUIÇÃO HORÁRIA: 

Apresentação, Regulamento de Educação Física, tratamento de dados, auto avaliação. 2 

Aulas disponíveis para a prática das actividades físico-desportivas 38 

Aulas não dadas (previstas) - Atividades de escola, faltas do professor para o desporto escolar, etc 2 

2º PERÍODO 

10º ano / Turma A 



 

 
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro 

Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258 

Escola Básica e Secundária de Manteigas 

 

Planificação Anual - Educação Física   Ano Lectivo 2020/2021 

MATÉRIAS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS N.º tempos 

FUTEBOL/FUTSAL 

 Desmarcação no mesmo corredor ou em diagonal, conseguindo uma linha 

de passe mais ofensiva 

 Ocupação racional de espaços 

 Drible 

 Fecha as linhas de passe mais ofensivas 

 Regras 

 Jogo 5 x 5 

12 

DANÇA 

(Recuperação de conteúdos 

do ano letivo anterior) 

REGADINHO 

 A “Maria” a “gingar” a bacia no “passo de passeio” 

 “Passo saltado cruzado” com a perna direita a cruzar pela frente e 

juntando-se os pés ao oitavo tempo, enquanto os membros superiores oscilam 

em oposição aos membros inferiores 

 “Passo saltitado” com impulsão e receção no mesmo pé, e as trocas com o 

braço dado em oposição 

6 

DANÇA 

MALHÃO MINHOTO 

 “Passo serrado” descontraído e com os braços pendentes ao longo do corpo 

 “Passo de malhão” da segunda figura em “meio pivot”, facilitando a 

passagem do par nas meias voltas, mantendo a estrutura da roda 

6 

BASQUETEBOL 

(Recuperação de conteúdos 

do ano letivo anterior) 

 Posição tripla ameaça 

 Ocupação racional de espaços 

 Mudança de direção pela frente 

 Passe e corte 

 Trabalho de recepção 

 Posição defensiva básica 

 Enquadramento defensivo 

 Regras 

 Jogo 3 x 3 

10 

FITNESSGRAM 

APTIDÃO AERÓBIA 

 Vaivém 

COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 Índice de Massa Corporal 

APTIDÃO NEUROMUSCULAR 

 Abdominais 

 Flexões de Braços 

 Impulsão Horizontal 

 Velocidade 40m 

 Flexibilidade dos Ombros 

 Flexibilidade dos Membros Inferiores 

4 

AUTO AVALIAÇÃO  Auto avaliação. 2 
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Planificação Anual - Educação Física   Ano Lectivo 2020/2021 

PLANO ANUAL 
 

CARGA HORÁRIA / MODALIDADE E CONTEUDOS 

AULAS PREVISTAS  38 

DISTRIBUIÇÃO HORÁRIA: 

Apresentação, Regulamento de Educação Física, tratamento de dados, auto avaliação. 2 

Aulas disponíveis para a prática das actividades físico-desportivas 36 

Aulas não dadas (previstas) - Atividades de escola, faltas do professor para o desporto escolar, etc 0 

3º PERÍODO 

10º ano / Turma A 
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Planificação Anual - Educação Física   Ano Lectivo 2020/2021 

MATÉRIAS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS N.º tempos 

ANDEBOL 

 Passe de pulso 

 Remate em suspensão 

 Receção/remate em salto 

 Drible/remate em salto 

 Contra ataque 

 Exploração horizontal 

 Exploração vertical 

 Fintas e mudanças de direção 

 Marcação de vigilância 

 Marcação de controlo 

 Regras 

 Jogo 5 x 5 

 Jogo 7 x 7 

10 

GINÁSTICA ACROBÁTICA 

 Tipos de Pegas 

 Monte e desmonte 

 Afundos, piruetas, rolamentos, passo-troca-passo, tesouras (saltos), 

posições de equilíbrio 

 Com música e sem exceder dois minutos 

 Figuras de pares e trios 

14 

ORIENTAÇÃO 

 Coopera com os companheiros, de forma a contribuir para o êxito na 
realização de percursos de orientação, respeitando as regras estabelecidas de 

participação, de segurança e de preservação do equilíbrio ecológico 

 Realiza um percurso de orientação simples, a par, num espaço apropriado 

(mata, parque, etc.), segundo um mapa simples (croqui ou planta), 

preenchendo corretamente o cartão de controlo e doseando o esforço para 

resistir à fadiga 

 Identifica no percurso a simbologia básica inscrita na carta: tipo de 

vegetação, tipo de terreno, habitação, caminhos, água e pontos alto 

 Orienta o mapa corretamente, segundo os pontos cardeais e/ou outros 
pontos de referência, utilizando a bússola como meio auxiliar 

 Identifica, de acordo com pontos de referência, a sua localização no espaço 

envolvente e no mapa 

 Identifica, após orientação do mapa, a melhor opção de percurso para 

atingir os postos de passagem e utiliza-a para cumprir o percurso o mais 

rapidamente possível 

 Realiza um percurso na escola, em equipa, com o cartão de controlo 

preenchido corretamente, utilizando a bússola e o seu passo para determinar 

corretamente direções e distâncias 

8 

FITNESSGRAM 

APTIDÃO AERÓBIA 

 Vaivém 

COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 Índice de Massa Corporal 

APTIDÃO NEUROMUSCULAR 

 Abdominais 

 Flexões de Braços 

 Impulsão Horizontal 

 Velocidade 40m 

 Flexibilidade dos Ombros 

 Flexibilidade dos Membros Inferiores 

4 

AUTO AVALIAÇÃO  Auto avaliação. 2 

 

 

 

 


