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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 

                                                                 EB 2,3 DE SANDE 
Departamento de Expressões - Educação Física  

Planificação – 2.º Ciclo - 
Ano Letivo 2017/2018 

 
Conteúdos Competências Avaliação 

 Higiene e segurança   Conhece e aplica cuidados de higiene e segurança.  
 
 
 
Constatação permanente do cumprimento das regras 
de higiene e de segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observação de atitudes e comportamentos. 
 

 Espírito desportivo 
  Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, 
escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e de grupo. 
  Aceita as decisões da arbitragem e trata com igual cordialidade e 
respeito os companheiros e adversários. 

 Desenvolvimento das Capacidades 
Motoras 
 Resistência 
 Velocidade  
 Força 
 Flexibilidade 

 Realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, percursos de 
habilidades ou ações motoras globais de longa duração (acima dos oito 
minutos), com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de 
eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com 
relativa rapidez após o esforço. 
 Reage rapidamente a um sinal conhecido iniciando ações motoras 
previstas, globais ou localizadas. 
 Reage rapidamente e com eficácia, iniciando ações motoras globais ou 
localizadas, em situação de seleção, combinação ou correção de resposta. 
 Realiza ações motoras acíclicas com a máxima velocidade, sem perda de 
eficácia dos movimentos. 
 Realiza ações motoras cíclicas com a máxima velocidade em cada 
execução singular, sem perda de eficácia dos movimentos. 
 Realiza ações motoras globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, no 
menor tempo possível, sem perda de eficácia. 
 Realiza com correção, em circuitos de treino ou exercitação simples de 
ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada 
velocidade de contração muscular (com volume e intensidade definidas 
pelo professor). 
 Realiza ações motoras de contração muscular localizada, vencendo 
resistências, de carga fraca ou ligeira, com elevada velocidade em cada 
ação, em esforços de duração relativamente prolongada, resistindo à 
fadiga, sem diminuição nítida de eficácia. 
 Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada 
mobilidade articular e elasticidade muscular (contribuindo para a qualidade 
de execução dessas ações).  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 
                                                                 EB 2,3 DE SANDE 

Departamento de Expressões - Educação  
Planificação – 2.º Ciclo – 1.º Período  

Ano Letivo 2017/2018 
                                                                                                        

Conteúdos Competências Avaliação 

Atletismo 
 Corrida de resistência. 
 Lançamento do peso. 
 

 
 Realiza uma corrida contínua, com uma intensidade moderada a 
vigorosa sem diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, 
resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez após o 
esforço; 
 
 Executar o lançamento do peso, utilizando a técnica adequada. 
 

 
 
 
 
 
Constatação permanente do cumprimento das regras 
de sala de aula; 
 
 Observação de atitudes e comportamentos, 
empenho/interesse e responsabilidade; 
 
 Níveis de aprendizagens avaliados pela qualidade da 
participação; 
 
 Grelha de avaliação dos domínios do “Capacidades e 
conhecimentos” e “Atitudes/envolvimento no processo 
de aprendizagem”. 
 
 
 
 
 
 
 

Ponderação na Avaliação de Final de Período 

 
Ginástica de Solo 
 Rolamento à frente engrupado; 
 Rolamento à retaguarda engrupado; 
 Pino de cabeça; 
 Posições de equilíbrio; 
 Posições de flexibilidade; 
 Saltos, voltas e afundos. 
 

 Realiza uma sequência no solo, utilizando os elementos técnicos 
abordados, com correção e fluidez. 

Voleibol 
 Passe de frente; 
 Manchete; 
 Serviço por baixo; 
 

 Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras. 
 
  Em situações critério realiza com oportunidade e correção as 
ações motoras essenciais à modalidade. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
       

 



3 

Badminton 
 Regras; 
 Deslocamentos; 
 Pega da raquete; 
 Clear; 
 Lob; 
 Serviço curto; 
 Remate.  

  Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras; 
 
 Em situações critério realiza com oportunidade e correção as ações 
motoras essenciais à modalidade. 

Atletismo – 10%; 
Ginástica de Solo – 10% 

Voleibol – 40%; 
Badminton – 40%. 

 
 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 

                                                                 EB 2,3 DE SANDE 
Departamento de Expressões - Educação Física  

Planificação – 2.º Ciclo – 2.º Período  
Ano Letivo 2017/2018 

 
Conteúdos Competências Avaliação 

Atletismo 
 Corridas de velocidade/estafetas; 
 Salto em comprimento; 
 Salto em altura. 

 
 Executa corrida de velocidade e de estafetas com a máxima velocidade no 
menor espaço de tempo; 
 
 Realiza salto em comprimento utilizando a técnica do salto, na passada; 
 
 Realiza salto em altura utilizando a técnica tesoura. 
 

 Constatação permanente do cumprimento das 
regras de sala de aula; 
 
 Observação de atitudes e comportamentos, 
empenho/interesse e responsabilidade; 
 
 Níveis de aprendizagens avaliados pela qualidade da 
participação; 
 
 Grelha de avaliação dos domínios do “Capacidades e 
conhecimentos” e “Atitudes/envolvimento no 
processo de aprendizagem”. 
 
 
 
 

Ponderação na Avaliação de Final de Período 
Atletismo – 30%; 

Ginástica de Aparelhos 
 
Minitrampolim: 
 Salto em extensão; 
 Salto engrupado; 
 Pirueta vertical. 
 
 

 Realiza os saltos no minitrampolim com correção técnica. 
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Basquetebol 
 Regras; 
 Receção; 
 Passe de peito e picado; 
 Lançamento parado; 
 Lançamento na passada; 
 Drible de progressão; 
 Rotação sobre um apoio. 
 

 Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras. 
 
 Em situações critério e/ou em situação de jogo, realiza com oportunidade 
e correção as ações motoras essenciais à modalidade. 
 
 

Ginástica de Aparelhos – 30%. 
Basquetebol – 40%. 

 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 

                                                                 EB 2,3 DE SANDE 
Departamento de Expressões - Educação Física  

Planificação – 2.º Ciclo – 3.º Período  
Ano Letivo 2017/2018 

 
Conteúdos Competências Avaliação 

Ginástica Acrobática 

 Conhece e efetua com correção técnica as pegas, os montes e desmontes 
ligados aos elementos acrobáticos a executar; 
 
 A par, combinam numa sequência, utilizando diversas direções e sentidos, 
afundos, piruetas, rolamentos, tesouras (saltos), posições de equilíbrio e 
outras destrezas gímnicas, com elementos técnicos, marcando o início e o 
fim de cada elemento, com coordenação e fluidez de movimentos. 
 

 Constatação permanente do cumprimento das 
regras de sala de aula; 
 
 Observação de atitudes e comportamentos, 
empenho/interesse e responsabilidade; 
 
 Níveis de aprendizagens avaliados pela qualidade da 
participação; 
 
 Grelha de avaliação dos domínios do “Capacidades e 
conhecimentos” e “Atitudes/envolvimento no 
processo de aprendizagem”. 
 
 
 
 

Andebol 
  Regras; 
  Passe e receção; 
  Condução de bola; 
  Remate; 
  Fundamentos técnico-táticos; 
  Desmarcação e marcação. 

 Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras. 
 
  Em situações critério e/ou em situação de jogo, realiza com oportunidade 
e correção as ações motoras essenciais à modalidade. 
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Futsal 
  Regras; 
  Passe e receção, 
  Condução de bola; 
  Remate; 
  Fundamentos técnico-táticos; 
  Desmarcação e marcação. 

 Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras. 
 
  Em situações critério e/ou em situação de jogo, realiza com oportunidade 
e correção as ações motoras essenciais à modalidade. 

Ponderação na Avaliação de Final de Período 
Andebol: 40% 

Ginástica Acrobática – 20%. 
Futsal– 40%; 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 

                                                                 EB 2,3 DE SANDE 
Departamento de Expressões Artísticas e Tecnológicas 

Educação Física 3.º Ciclo – Planificação 7.º ano 
Ano Letivo 2017/2018 

 
Conteúdos Competências Avaliação 

 Higiene e segurança   Conhece e aplica cuidados de higiene e segurança.  Constatação permanente do cumprimento das regras 
de higiene e de segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observação de atitudes e comportamentos. 
 

 Espírito desportivo 
  Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, 
escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e de grupo. 
  Aceita as decisões da arbitragem e trata com igual cordialidade e 
respeito os companheiros e adversários. 

Desenvolvimento das Capacidades 
Motoras 
 Resistência; 
 Velocidade;  
 Força; 
 Flexibilidade. 

 Realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, percursos de 
habilidades ou ações motoras globais de longa duração (acima dos oito 
minutos), com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de 
eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com 
relativa rapidez após o esforço; 
 Reage rapidamente a um sinal conhecido iniciando ações motoras 
previstas, globais ou localizadas; 
 Reage rapidamente e com eficácia, iniciando ações motoras globais ou 
localizadas, em situação de seleção, combinação ou correção de resposta; 
 Realiza ações motoras acíclicas com a máxima velocidade, sem perda de 
eficácia dos movimentos; 
 Realiza ações motoras cíclicas com a máxima velocidade em cada 
execução singular, sem perda de eficácia dos movimentos; 
 Realiza ações motoras globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, no 
menor tempo possível, sem perda de eficácia; 
 Realiza com correção, em circuitos de treino ou exercitação simples de 
ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada 
velocidade de contração muscular (com volume e intensidade definidas 
pelo professor); 
 Realiza ações motoras de contração muscular localizada, vencendo 
resistências, de carga fraca ou ligeira, com elevada velocidade em cada 
ação, em esforços de duração relativamente prolongada, resistindo à 
fadiga, sem diminuição nítida de eficácia; 
 Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada 
mobilidade articular e elasticidade muscular (contribuindo para a qualidade 
de execução dessas ações).  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 
                                                                 EB 2,3 DE SANDE 

Departamento de Expressões Artísticas e Tecnológicas 
Educação Física 3.º Ciclo – Planificação 7.º ano – 1.º Período 

Ano Letivo 2017/2018 
                                                                                                        

Conteúdos Competências Avaliação 

Atletismo 
 Corrida de resistência. 
 Lançamento do peso. 
 

 
 Realiza uma corrida contínua, com uma intensidade moderada a 
vigorosa sem diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, 
resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez após o 
esforço; 
 
 Executar o lançamento do peso, utilizando a técnica adequada. 
 

 Constatação permanente do cumprimento das 
regras de sala de aula; 
 
 Observação de atitudes e comportamentos, 
empenho/interesse e responsabilidade; 
 
 Níveis de aprendizagens avaliados pela qualidade da 
participação; 
 
 Grelha de avaliação dos domínios do “Capacidades e 
conhecimentos” e “Atitudes/envolvimento no processo 
de aprendizagem”. 
 
 
 
 
 
 
 

Ponderação na Avaliação de Final de Período 
Atletismo – 20% 
Andebol – 30% 
Futsal – 25% 

Ginástica de Solo – 25% 

Andebol 
  Regras; 
  Passe e receção; 
  Condução de bola; 
  Remate; 
  Fundamentos técnico-táticos; 
  Desmarcação e marcação. 

 Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras; 
 
  Em situações critério e/ou em situação de jogo, realiza com 
oportunidade e correção as ações motoras essenciais à modalidade. 

Futsal 
  Regras; 
  Passe e receção; 
  Condução de bola; 
  Remate; 
  Fundamentos técnico-táticos; 
  Desmarcação e marcação. 

 Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras; 
 
  Em situações critério e/ou em situação de jogo, realiza com 
oportunidade e correção as ações motoras essenciais à modalidade. 
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Ginástica de Solo 
 Rolamento à frente engrupado; 
 Rolamento à retaguarda engrupado; 
 Apoio facial invertido; 
 Roda; 
 Posições de equilíbrio; 
 Posições de flexibilidade; 
 Saltos, voltas e afundos. 
 

 Realiza uma sequência no solo, utilizando os elementos técnicos 
abordados, com correção e fluidez. 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 
                                                                 EB 2,3 DE SANDE 

Departamento de Expressões Artísticas e Tecnológicas 
Educação Física 3.º Ciclo – Planificação 7.º ano – 2.º Período 

Ano Letivo 2017/2018 
 

Conteúdos Competências Avaliação 

Atletismo 
 Corridas de velocidade/estafetas; 
 Salto em comprimento; 
 Salto em altura. 

 
 Executa corrida de velocidade e de estafetas com a máxima velocidade no 
menor espaço de tempo; 
 
 Realiza salto em comprimento utilizando a técnica do salto, na passada; 
 
 Realiza salto em altura utilizando a técnica tesoura. 
 

 Constatação permanente do cumprimento das 
regras de sala de aula; 
 
 Observação de atitudes e comportamentos, 
empenho/interesse e responsabilidade; 
 
 Níveis de aprendizagens avaliados pela qualidade da 
participação; 
 
 Grelha de avaliação dos domínios do “Capacidades e 
conhecimentos” e “Atitudes/envolvimento no 
processo de aprendizagem”. 
 
 
 
 

Ponderação na Avaliação de Final de Período 
Atletismo – 30% 

Ginástica de Aparelhos 
 
Minitrampolim: 
 Salto em extensão; 
 Salto engrupado; 
 Pirueta vertical. 
 
Plinto: 
 Salto de eixo. 

 Realiza os saltos no minitrampolim e no plinto com correção técnica. 
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Basquetebol 
 Regras; 
 Receção; 
 Passe de peito e picado; 
 Lançamento parado; 
 Lançamento na passada; 
 Drible de progressão; 
 Rotação sobre um apoio. 
 

 Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras; 
 
 Em situações critério e/ou em situação de jogo, realiza com oportunidade 
e correção as ações motoras essenciais à modalidade. 
 
 

Ginástica de Aparelhos – 30% 
Basquetebol – 40% 

 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 

                                                                 EB 2,3 DE SANDE 
Departamento de Expressões Artísticas e Tecnológicas 

Educação Física 3.º Ciclo – Planificação 7.º ano – 3.º Período 
Ano Letivo 2017/2018 

 
Conteúdos Competências Avaliação 

Ginástica Acrobática 
 Regras de segurança; 
 Regulamento; 
 Pegas; 
 Figuras. 

 
 Conhece e efetua com correção técnica as pegas, os montes e desmontes 
ligados aos elementos acrobáticos a executar; 
 
 A par e em trios, combinam numa sequência, utilizando diversas direções 
e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, tesouras (saltos), posições de 
equilíbrio e outras destrezas gímnicas, com elementos técnicos, marcando o 
início e o fim de cada elemento, com coordenação e fluidez de movimentos. 
 

 Constatação permanente do cumprimento das 
regras de sala de aula; 
 
 Observação de atitudes e comportamentos, 
empenho/interesse e responsabilidade; 
 
 Níveis de aprendizagens avaliados pela qualidade da 
participação; 
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Voleibol 
 Passe de frente; 
 Passe de costas; 
 Manchete; 
 Serviço por baixo; 
 Serviço tipo ténis. 
 

 Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras; 
 
  Em situações critério realiza com oportunidade e correção as ações 
motoras essenciais à modalidade. 

 Grelha de avaliação dos domínios do “Capacidades e 
conhecimentos” e “Atitudes/envolvimento no 
processo de aprendizagem”. 
 
 
 
 

Ponderação na Avaliação de Final de Período 
Ginástica Acrobática – 30% 

Voleibol – 40% 
Badminton – 30% 

 
Badminton 
 Regras; 
 Deslocamentos; 
 Pega da raquete; 
 Clear; 
 Lob; 
 Amorti; 
 Drive;  
 Serviço curto; 
 Serviço comprido; 
 Remate.  

  Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras; 
 
 Em situações critério realiza com oportunidade e correção as ações 
motoras essenciais à modalidade. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 

                                                                 EB 2,3 DE SANDE 
Departamento de Expressões Artísticas e Tecnológicas 

Educação Física 3.º Ciclo – Planificação 8.º ano 
Ano Letivo 2017/2018 

 
Conteúdos Competências Avaliação 

 Higiene e segurança   Conhece e aplica cuidados de higiene e segurança.  Constatação permanente do cumprimento das regras 
de higiene e de segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observação de atitudes e comportamentos. 
 

 Espírito desportivo 
  Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, 
escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e de grupo; 
  Aceita as decisões da arbitragem e trata com igual cordialidade e 
respeito os companheiros e adversários. 

Desenvolvimento das Capacidades 
Motoras 
 Resistência; 
 Velocidade;  
 Força; 
 Flexibilidade. 

 Realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, percursos de 
habilidades ou ações motoras globais de longa duração (acima dos oito 
minutos), com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de 
eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com 
relativa rapidez após o esforço; 
 Reage rapidamente a um sinal conhecido iniciando ações motoras 
previstas, globais ou localizadas; 
 Reage rapidamente e com eficácia, iniciando ações motoras globais ou 
localizadas, em situação de seleção, combinação ou correção de resposta; 
 Realiza ações motoras acíclicas com a máxima velocidade, sem perda de 
eficácia dos movimentos; 
 Realiza ações motoras cíclicas com a máxima velocidade em cada 
execução singular, sem perda de eficácia dos movimentos; 
 Realiza ações motoras globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, no 
menor tempo possível, sem perda de eficácia; 
 Realiza com correção, em circuitos de treino ou exercitação simples de 
ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada 
velocidade de contração muscular (com volume e intensidade definidas 
pelo professor); 
 Realiza ações motoras de contração muscular localizada, vencendo 
resistências, de carga fraca ou ligeira, com elevada velocidade em cada 
ação, em esforços de duração relativamente prolongada, resistindo à 
fadiga, sem diminuição nítida de eficácia; 
 Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada 
mobilidade articular e elasticidade muscular (contribuindo para a qualidade 
de execução dessas ações).  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 
                                                                 EB 2,3 DE SANDE 

Departamento de Expressões Artísticas e Tecnológicas 
Educação Física 3.º Ciclo – Planificação 8.º ano – 1.º Período 

Ano Letivo 2017/2018 
                                                                                                      

Conteúdos Competências Avaliação 

Atletismo 
 Corrida de resistência. 
 Lançamento do peso. 
 

 Realiza uma corrida contínua, com uma intensidade moderada a 
vigorosa sem diminuição nítida de eficácia, controlando o esforço, 
resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez após o 
esforço; 
 Executar o lançamento do peso, utilizando a técnica adequada. 

 Constatação permanente do cumprimento das 
regras de sala de aula; 
 
 Observação de atitudes e comportamentos, 
empenho/interesse e responsabilidade; 
 
 Níveis de aprendizagens avaliados pela qualidade da 
participação; 
 
 Grelha de avaliação dos domínios do “Capacidades e 
conhecimentos” e “Atitudes/envolvimento no processo 
de aprendizagem”. 
 
 
 
 

Ponderação na Avaliação de Final de Período 
Atletismo – 20% 

Basquetebol – 30% 
Futsal – 25% 

Ginástica de Solo – 25% 

 

Basquetebol 
 Regras;  
 Posição básica, Rotações; 
 Receção; 
 Passe de peito e passe picado; 
 Lançamento em apoio e na passada; 
 Drible de progressão e de proteção; 
 Ressalto ofensivo/defensivo; 
 Desmarcação; Passe e corte; 
 Reajustamento/Aclaramento; 
 Ataque em superioridade numérica; 
 Marcação individual/Sobremarcação. 

 Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras; 
 
  Em situações critério e/ou em situação de jogo, realiza com 
oportunidade e correção as ações motoras essenciais à modalidade. 

Futsal 
 Regras; 
  Passe e receção; 
  Condução de bola; 
  Remate; 
 Princípios de jogo: 
 Penetração; Contenção; Cobertura ofensiva; e 
Cobertura defensiva. 

 Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras; 
 
  Em situações critério e/ou em situação de jogo, realiza com 
oportunidade e correção as ações motoras essenciais à modalidade. 
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Ginástica de Solo 
 Rolamentos à frente e à retaguarda engrupados; 
 Rolamento à frente e à retaguarda com saída de 
pernas afastadas; 
 Roda; 
 Apoio facial invertido; 
 Posição de equilíbrio e de flexibilidade; 
 Saltos. 
 

 Realiza uma sequência no solo, utilizando os elementos técnicos 
abordados, com correção e fluidez. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 
                                                                 EB 2,3 DE SANDE 

Departamento de Expressões Artísticas e Tecnológicas 
Educação Física 3.º Ciclo – Planificação 8.º ano – 2.º Período 

Ano Letivo 2017/2018 
 

Conteúdos Competências Avaliação 

 
Atletismo 
 Salto em altura. 
 Corridas de velocidade. 
 Salto em comprimento. 

 
 Realiza o salto em altura, utilizando a técnica de Fosbury Flop; 
 
 Executar corrida de velocidade com a máxima velocidade no menor 
espaço de tempo; 
 
 Realiza salto em comprimento utilizando a técnica do salto, na passada. 
 

 Constatação permanente do cumprimento das 
regras de sala de aula; 
 
 Observação de atitudes e comportamentos, 
empenho/interesse e responsabilidade; 
 
 Níveis de aprendizagens avaliados pela qualidade da 
participação; 
 
 Grelha de avaliação dos domínios do “Capacidades e 
conhecimentos” e “Atitudes/envolvimento no 
processo de aprendizagem”. 
 
 
 
 

Ponderação na Avaliação de Final de Período 
Atletismo – 30% 

Ginástica de Aparelhos – 30% 

 
Ginástica de Aparelhos 
 
Minitrampolim: 
 Salto em extensão; 
 Salto engrupado; 
 Salto de carpa; 
 1 pirueta. 
 
Plinto: 
 Salto de eixo; 
 Salto entre mãos. 
 

 Realiza os saltos no minitrampolim e no plinto com correção técnica. 
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Voleibol 
 Passe de frente; 
 Passe de costas; 
 Manchete; 
 Serviço por baixo; 
 Serviço tipo ténis; 
 Diferenciação de papéis. 
 
 
 
 

 Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras; 
 
 Em situações critério e/ou em situação de jogo, realiza com oportunidade 
e correção as ações motoras essenciais à modalidade. 
 
 

Voleibol – 40% 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 
                                                                 EB 2,3 DE SANDE 

Departamento de Expressões Artísticas e Tecnológicas 
Educação Física 3.º Ciclo – Planificação 8.º ano – 3.º Período 

Ano Letivo 2017/2018 
 

Conteúdos Competências Avaliação 

Ginástica Acrobática 
 Regras de segurança; 
 Regulamento; 
 Pegas; 
 Figuras. 

 
 Conhece e efetua com correção técnica as pegas, os montes e desmontes 
ligados aos elementos acrobáticos a executar; 
 
 A par e em trios, combinam numa sequência, utilizando diversas direções 
e sentidos, afundos, piruetas, rolamentos, tesouras (saltos), posições de 
equilíbrio e outras destrezas gímnicas, com elementos técnicos, marcando o 
início e o fim de cada elemento, com coordenação e fluidez de movimentos. 
 

 Constatação permanente do cumprimento das 
regras de sala de aula; 
 
 Observação de atitudes e comportamentos, 
empenho/interesse e responsabilidade; 
 
 Níveis de aprendizagens avaliados pela qualidade da 
participação; 
 
 Grelha de avaliação dos domínios do “Capacidades e 
conhecimentos” e “Atitudes/envolvimento no 
processo de aprendizagem”. 
 
 
 
 

 
Ponderação na Avaliação de Final de Período 

Ginástica Acrobática – 30% 
Andebol – 40% 

Hóquei em Campo – 30% 

 

Andebol 
  Regulamento; 
 Posição básica; 
 Deslocamentos; 
 Passe de ombro; 
 Passe picado; 
 Drible; 
 Remate em apoio; 
 Remate na passada; 
 Remate em suspensão; 
 Remate; 
 Desmarcação; 
 Passe e vai; 
 Articulação das 3 intenções táticas; 
 Defesa individual a meio-campo. 

 
 Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras; 
 
  Em situações critério realiza com oportunidade e correção as ações 
motoras essenciais à modalidade. 
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Hóquei em Campo 
 Regras; 
 Pega do stick; 
 Condução de bola; 
 Receção; 
 Passe; 
 Remate. 
 

 Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras; 
 
 Em situações critério realiza com oportunidade e correção as ações 
motoras essenciais à modalidade. 
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Conteúdos Competências Avaliação 

 Higiene e segurança   Conhece e aplica cuidados de higiene e segurança.  Constatação permanente do cumprimento das regras 
de higiene e de segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observação de atitudes e comportamentos. 
 

 Espírito desportivo 
  Coopera com os companheiros, quer nos exercícios, quer no jogo, 
escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e de grupo; 
  Aceita as decisões da arbitragem e trata com igual cordialidade e 
respeito os companheiros e adversários. 

Desenvolvimento das Capacidades 
Motoras 
 Resistência; 
 Velocidade;  
 Força; 
 Flexibilidade. 

 Realiza, em situação de corrida contínua, de jogo, percursos de 
habilidades ou ações motoras globais de longa duração (acima dos oito 
minutos), com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de 
eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com 
relativa rapidez após o esforço; 
 Reage rapidamente a um sinal conhecido iniciando ações motoras 
previstas, globais ou localizadas; 
 Reage rapidamente e com eficácia, iniciando ações motoras globais ou 
localizadas, em situação de seleção, combinação ou correção de resposta; 
 Realiza ações motoras acíclicas com a máxima velocidade, sem perda de 
eficácia dos movimentos; 
 Realiza ações motoras cíclicas com a máxima velocidade em cada 
execução singular, sem perda de eficácia dos movimentos; 
 Realiza ações motoras globais cíclicas percorrendo curtas distâncias, no 
menor tempo possível, sem perda de eficácia; 
 Realiza com correção, em circuitos de treino ou exercitação simples de 
ações motoras vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada 
velocidade de contração muscular (com volume e intensidade definidas 
pelo professor); 
 Realiza ações motoras de contração muscular localizada, vencendo 
resistências, de carga fraca ou ligeira, com elevada velocidade em cada 
ação, em esforços de duração relativamente prolongada, resistindo à 
fadiga, sem diminuição nítida de eficácia; 
 Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada 
mobilidade articular e elasticidade muscular (contribuindo para a qualidade 
de execução dessas ações).  
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Conteúdos 

 
Competências 

 

 
Avaliação 

 

Atletismo 
 Corrida de Velocidade.  
 Corrida de Estafetas. 

 Realiza corrida de velocidades de estafetas com correcção e à máxima velocidade; 
 
 Realiza corrida de velocidades de estafetas com correcção e sem nítida diminuição da 
velocidade. 

 
 
 
 
 
 
 Constatação permanente do cumprimento 
das regras de sala de aula; 
 
 Observação de atitudes e comportamentos, 
empenho/interesse e responsabilidade; 

 
 
 Níveis de aprendizagens avaliados pela 
qualidade da participação; 
 
 
 Grelhas de avaliação dos domínios de 
“Capacidades e conhecimentos” e 
“Atitudes/envolvimento no processo de 
aprendizagem”. 
 

Voleibol 
 Regras; 
 Posição base e deslocamentos; 
 Passe por cima e de costas; 
 Manchete; 
 Serviço por baixo e por cima; 
 Remate; 
 Jogo 4×4. 

 Conhece o objectivo do jogo e as suas principais regras; 
 
  Em situações critério realiza com oportunidade e correcção as acções motoras essenciais à 
modalidade 
 

Futsal 
 Regras; 
 Receção e controlo da bola; 
 Passe;  
 Condução de bola; 
 Drible; 
 Remate; 
 Desmarcação e marcação; 
 Situação de jogo reduzido 3x3 e 
de jogo formal 5x5.  

 Conhece o objectivo do jogo e as suas principais regras; 
 
  Em situações critério realiza com oportunidade e correcção as acções motoras essenciais à 
modalidade. 
 

                                                                                                                                                           
  

 



 
 
Ginástica de Solo 
 Rolamento engrupado à frente e 
à retaguarda; 
 Rolamento à frente e à 
retaguarda, com saída de pernas 
afastadas e estendidas; 
 Apoio facial invertido; 
 Roda; 
 Avião; 
 Posições de flexibilidade. 
 

 
 Realiza, no solo, em sequência as seguintes destrezas; 
 
 Realiza uma sequência no solo, utilizando os elementos técnicos abordados, com correção e 
fluidez. 
 
 
 

 
Ponderação na Avaliação de Final de 

Período: 
Atletismo – 20% 
Voleibol – 30% 
Futsal – 25% 

Ginástica de Solo – 25% 

 
                                    

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 
                                                                 EB 2,3 DE SANDE 
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Ano Letivo 2017/2018 
 

 
Conteúdos 

 
Competências 

 

 
Avaliação 

 
Atletismo 
 Lançamentos. 
 Salto em Altura. 
 Salto em Comprimento. 

 

 
 Realiza lançamento do peso de costas (duplo apoio); 
 
 Realiza salto em altura utilizando a técnica de Tesoura ou de Fosbury Flop; 
 
 Realiza salto em comprimento utilizando a técnica de voo na passada. 
 

 
 
 
 
 Constatação permanente do 
cumprimento das regras de sala de 
aula; 

                                                                                                                                                           
  

 



 
 
Andebol 
 Regras; 
 Posição base defensiva e 
deslocamentos; 
 Passe Picado; 
 Passe de Ombro; 
 Receção; 
 Drible; 
 Remate em Apoio; 
 Remate em Suspensão; 
 Defesa HxH e 6:0; 
 Desmarcação e marcação; 
 Jogo reduzido (meio-campo); 
 Jogo formal 7x7. 

 

 
 Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras; 
 
 Em situações critério realiza com oportunidade e correção as ações motoras essenciais à modalidade. 
 

 
 Observação de atitudes e 
comportamentos, empenho/interesse 
e responsabilidade; 
 
 Níveis de aprendizagens avaliados 
pela qualidade da participação; 
 
 Grelhas de avaliação dos domínios 
de “Capacidades e conhecimentos” e 
“Atitudes/envolvimento no processo 
de aprendizagem”. 
 

 
 

Ponderação na Avaliação de Final 
de Período: 

Atletismo – 30% 
Andebol – 40% 

Ginástica de Aparelhos – 30% 

 
 

 
Ginástica de Aparelhos 
No plinto realiza: 
- Salto entre mãos transversal; 
- Salto de eixo longitudinal. 
 
No mini-trampolim realiza: 
- “Vela” em extensão; 
- Pirueta vertical; 
- Carpa de pernas afastadas; 
- Mortal à frente engrupado. 

No plinto, após corrida de balanço, chamada a pés juntos no trampolim (reuther ou sueco) e chegando ao 
solo em condições de equilíbrio para adoptar a posição de sentido, realiza os seguintes saltos: 
- Salto entre mãos transversal; 
- Salto de eixo longitudinal. 
 
No minitrampolim, com chamada a pés juntos e com elevação rápida dos braços e recepção equilibrada no 
colchão de queda, realiza os seguintes saltos: 
-“Vela” em extensão; 
- Pirueta vertical; 
- Carpa de pernas afastadas; 
- Mortal à frente engrupado. 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 
                                                                 EB 2,3 DE SANDE 

Departamento de Expressões Artísticas e Tecnológicas 
Educação Física 3.º Ciclo – Planificação 9.º ano – 3.º Período 

Ano Letivo 2017/2018 
 

 
 

Conteúdos 
 

Competências 
 

 
Avaliação 

                                                                                                                                                           
  

 



 
 
Basquetebol 
 Regras; 
 Posição base defensiva; 
 Rotação sobre um apoio; 
 Receção; 
 Passe de peito; 
 Passe picado; 
 Lançamento parado; 
 Lançamento na passada; 
 Drible de progressão com 
mudança de direção; 
 Drible de proteção;  
 Passe-corte; 
 Defesa HxH e à zona. 

 

 Conhece o objetivo do jogo e as suas principais regras; 
 
 Em situações critério realiza com oportunidade e correção as ações motoras essenciais à modalidade. 
 

 
 
 
 
 Constatação permanente do 
cumprimento das regras de sala de 
aula; 
 
 Observação de atitudes e 
comportamentos, empenho/interesse 
e responsabilidade; 

 
 
 Níveis de aprendizagens avaliados 
pela qualidade da participação; 
 
 Grelhas de avaliação dos domínios 
de “Capacidades e conhecimentos” e 
“Atitudes/envolvimento no processo 
de aprendizagem”. 
 
 
 
Ponderação na Avaliação de Final 

de Período: 
Basquetebol – 40% 

Ginástica Acrobática – 30% 
Badminton – 30% 

 

 

Ginástica Acrobática 
 Regulamento; 
 Regras de segurança; 
 Pegas; 
 Montes e desmontes; 
 Figuras.  

 

 Conhece e efetua com correção técnica as pegas, os montes e desmontes ligados aos elementos 
acrobáticos a executar; 
 
 A par e em trios, combinam numa sequência, utilizando diversas direções e sentidos, afundos, piruetas, 
rolamentos, tesouras (saltos), posições de equilíbrio e outras destrezas gímnicas, com elementos técnicos, 
marcando o início e o fim de cada elemento, com coordenação e fluidez de movimentos. 

 

Badminton 
 Regras; 
 Pega da raquete; 
 Deslocamentos; 
 Lob;  
 Clear;  
 Amorti; 
 Drive; 
 Serviço curto e comprido; 
 Remate. 

 
 
 
 Conhece o objetivo do jogo e principais regras; 
 
 Em situações de jogo realiza com oportunidade e correção as ações motoras essenciais à modalidade. 
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