
      EB2,3 de Sande 

Perfil do Aluno 
Educação Física, Grupo 260 – 2º Ciclo                                                    

INTRODUÇÃO 

Após a análise de algumas concessões sobre “Metas de Aprendizagem”, é possível aceder a uma síntese do conjunto de pressupostos que sirvam de 

ponto de partida à elaboração das referidas metas, a saber:  

1. As metas de aprendizagem são entendidas como evidências de desempenho das competências que deverão ser manifestadas pelos alunos, 

sustentadas na aquisição dos conhecimentos e capacidades inscritos no currículo formal, constituindo por isso resultados de aprendizagem esperados. 

2. As metas de aprendizagem serão sempre expressas em termos do desempenho esperado por parte do aluno. 

3. As metas de aprendizagem integram e mobilizam os conteúdos nas suas diferentes dimensões, os processos de construção e uso do conhecimento, e 

as atitudes e valores implicados quando for o caso. 

4. Para cada área ou disciplina, as metas de aprendizagem são estabelecidas para o final de cada ciclo, sendo indicados níveis referenciais do seu 

desenvolvimento, para cada um dos anos que o constituem; estas metas são susceptíveis de gestão diversificada por cada escola. 

5. As metas de aprendizagem organizam-se por unidade estruturante de cada disciplina ou área, de acordo com a lógica interna (blocos, campos 

temáticos, funções, outras). Algumas metas decorrem de um processo inclusivo do total do ciclo, outras poderão ser limitadas a parte desse percurso. 

6. As metas de aprendizagem organizam-se seguindo princípios de coerência vertical, de acordo com a progressão da complexidade das aprendizagens. 

7. As metas de aprendizagem deverão articular-se horizontalmente, mediante a sua harmonização referenciada aos níveis de escolaridade em causa e à 

mobilização conjugada de processos cognitivos convergentes. 

8. As metas de aprendizagem constituem-se como um auxiliar do trabalho docente, na vertente deliberativa, coletiva e individual, oferecendo um 

referencial comum de resultados a alcançar pelos alunos e de sugestões estratégicas de trabalho e de avaliação que possam orientar e apoiar a acção 

docente, devidamente diferenciada, no sentido do sucesso das aprendizagens. 
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SUBDOMÍNIO  META (Objetivo Geral) APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

 

Atletismo 

 

 

 

 

 

Corrida de resistência  

 

Realizar e analisar, do Atletismo, saltos, lançamentos, corridas e marcha, cumprindo 

corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 

praticante, mas também como juiz.  

- Realiza a técnica de corrida; 

- Doseia o esforço 

 

 Salto em altura 

Realizar e analisar, do Atletismo, salto em altura, utilizando a técnica de Tesoura 

cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não 

só como praticante, mas também como juiz.  

- Realiza a técnica de Tesoura. 

 

  Salto em comprimento 

 

Realizar e analisar, do Atletismo, saltos e corridas, cumprindo corretamente as 

exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas 

também como juiz.  

Realiza:  

- a corrida de balanço; 

 - a chamada;  

 - o voo; 

 - a receção. 
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Lançamento do Peso 

 

Realizar e analisar, do atletismo, o lançamento do peso de costas, cumprindo 

corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 

praticante, mas também como juiz. 

 

- Realiza o lançamento com duplo apoio. 

Velocidade 

 

Realizar e analisar, do Atletismo, corridas e marcha, cumprindo corretamente as 

exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas 

também como juiz.  

Realiza: 

- a partida alta; 

- aceleração e técnica de corrida; 

- a velocidade máxima. 

Estafetas 

 

Realizar e analisar, do Atletismo, corridas e marcha, cumprindo corretamente as 

exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas 

também como juiz.  

 

 Realiza: 

- técnicas de transmissão; (ascendente, e 

descendente); 

- a receção; 

- realiza na zona de transmissão; 

- cumpre regras básicas. 
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SUBDOMÍNIO META (Objetivo Geral) APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Ginástica 

 de 

 Aparelhos 

- Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as destrezas elementares de acrobacia, 

dos saltos, do solo e dos outros 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.  

 

 Realiza no Plinto e no bock Saltos: 

 - de eixo com plinto longitudinal; 

- entre-mãos no bock. 

 

Realiza no Mini-trampolim Saltos: 

   - ½ pirueta e pirueta; 

   - vertical (Vela); 

   - carpa com pernas afastadas; 

   - engrupado. 
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SUBDOMÍNIO META (Objetivo Geral) APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Ginástica  

de  

Solo 

- Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as destrezas elementares de acrobacia, 

dos saltos, do solo e dos outros 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.  

  

  Realiza: 

 - rolamentos à frente (engrupado, pernas 

afastadas); 

  - rolamento à retaguarda com pernas 

afastadas; 

  - o pino de cabeça; 

  - a roda; 

  - a ponte e as espargatas; 

  - o avião; 

  - afundos, saltos e voltas. 
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Jogos 
Desportivos 

Coletivos 

 

- Voleibol 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no 

papel de parceiros quer no de adversários;  

 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando 

os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, 

etc.  

 

 

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 

Desportivos Coletivos, 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.  

 

 - Conhece o Campo e as suas dimensões; 

- Joga com Fair Play; 

- Cumpre as Regras básicas (formas de jogar a 

bola): 

- início e recomeço do jogo; 

- bola fora;      

- serviço por baixo; 

- passe; 

- manchete. 

 

- Joga 1x1, 2x2. 
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Basquetebol 

 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no 

papel de parceiros quer no de adversários;  

 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando 

os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, 

etc.  

 

 

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 

Desportivos Coletivos, 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.  

 

 

 

- Joga com Fair Play; 

- Realiza a arbitragem; 

- Cumpre Regras básicas (formas de jogar a bola: 

- início e recomeço do jogo; 

- bola fora; Violação da área; Campo e dimensões; 

 Realiza:  

- a posição básica; 

- fintas e mudanças de direção; 

- Realiza o passe e a receção: 

        -de peito; picado e de ombro. 

 Realiza os Dribles: 

- progressão; 

- proteção. 

 Realiza os Lançamentos: 

- apoio na passada e suspensão; 

- Realiza a posição básica defensiva;  

 - Joga 3x3 (meio campo e campo inteiro). 
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Jogos 
Desportivos 

Coletivos 

 

Andebol 

 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no 

papel de parceiros quer no de adversários;  

 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando 

os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, 

etc.  

 

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 

Desportivos Coletivos, 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.  

- Cumpre as Regras básicas (formas de jogar a 

bola; Início e recomeço do jogo; Bola fora; Violação 

da área; 

- Joga com Fair Play; 

- Realiza a arbitragem; 

- Conhece o Campo e as suas dimensões; 

- Joga na posição de Guarda-redes e na Posição 

dos jogadores no campo (noção dos três 

corredores); 

- Realiza os Elementos técnico-táticos básicos: 

- o passe de ombro,  picado (parado e em 

movimento) e o Passe de pulso (movimento de 

passe e receção); 

- Realiza o Drible de progressão e/com mudanças 

de direção ou finta; 

- Realiza: 

 - o remate em apoio ou suspensão; 

- a desmarcação; 

- cria  linhas de passe. 

 

 

 

- Jogo simplificando 3x3 
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Futsal 

 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no 

papel de parceiros quer no de adversários;  

 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando 

os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, 

etc.; 

 

 

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 

Desportivos Coletivos, 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. 

 

- Joga com Fair Play; 

- Realiza a arbitragem; 

- Cumpre Regras básicas (formas de jogar a bola; 

Início e recomeço do jogo; Bola fora; Campo e 

dimensões. 

 Realiza: 

 - fintas e mudanças de direção; 

- o passe, a receção e controlo de bola; 

- a contenção e desmarcação; 

-  o remate; 

- Cria de linhas de passe; 

- Realiza situações de jogo formal 5x5 
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Raquetas 

Badminton 

 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no 

papel de parceiros quer no de adversários. 

 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando 

os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, 

etc.  

 

Realizar percursos de nível elementar, utilizando técnicas de orientação e 

respeitando as regras de organização, participação, e de preservação da 

qualidade do ambiente.  

 

 

- Cumpre as Regras básicas (formas de jogar a 

bola): campos e dimensões; 

- Joga com Fair Play; 

- Realiza a arbitragem; 

- Conhece a História e a evolução da modalidade; 

- Realiza os Fundamentos técnicos:  

-  Serviço curto 

- o Clear 

-  o Lob 

- Joga em situação de Singulares. 

 

 

ANO LETIVO 2017/2018 
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INTRODUÇÃO 

Após a análise de algumas concessões sobre “Metas de Aprendizagem”, é possível aceder a uma síntese do conjunto de pressupostos que 

sirvam de ponto partida à elaboração das referidas meta, a saber:  

1. As metas de aprendizagem são entendidas como evidências de desempenho das competências que deverão ser manifestadas pelos 

alunos, sustentadas na aquisição dos conhecimentos e capacidades inscritos no currículo formal, constituindo por isso resultados de 

aprendizagem esperados. 

2. As metas de aprendizagem serão sempre expressas em termos do desempenho esperado por parte do aluno. 

3. As metas de aprendizagem integram e mobilizam os conteúdos nas suas diferentes dimensões, os processos de construção e uso do 

conhecimento, e as atitudes e valores implicados quando for o caso. 

4. Para cada área ou disciplina, as metas de aprendizagem são estabelecidas para o final de cada ciclo, sendo indicados níveis referenciais 

do seu desenvolvimento, para cada um dos anos que o constituem; estas metas são susceptíveis de gestão diversificada por cada escola. 

5. As metas de aprendizagem organizam-se por unidade estruturante de cada disciplina ou área, de acordo com a lógica interna (blocos, 

campos temáticos, funções, outras) Algumas metas decorrem de um processo inclusivo do total do ciclo, outras poderão ser limitadas a 

parte desse percurso. 

6. As metas de aprendizagem organizam-se seguindo princípios de coerência vertical, de acordo com a progressão da complexidade das 

aprendizagens. 

7. As metas de aprendizagem deverão articular-se horizontalmente, mediante a sua harmonização referenciada aos níveis de escolaridade 

 

 p. 1 de 10 



  
  

Perfil do Aluno 
Educação Física, Grupo 620 – 3º Ciclo 

em causa e à mobilização conjugada de processos cognitivos convergentes. 

8. As metas de aprendizagem constituem-se como um auxiliar do trabalho docente, na vertente deliberativa, colectiva e individual, oferecendo 

um referencial comum de resultados a alcançar pelos alunos e de sugestões estratégicas de trabalho e de avaliação que possam orientar e 

apoiar a acção docente, devidamente diferenciada, no sentido do sucesso das aprendizagens. 

   

 

DOMÍNIO (TEMA) 1 – Atividades Físicas e Desportivas 

SUBDOMÍNIO META (Objetivo Geral) APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Atletismo 

Corrida de resistência  

Realizar e analisar, do Atletismo, saltos, lançamentos, corridas e marcha, 

cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do 

regulamento, não só como praticante, mas também como juiz.  

Realiza a técnica de corrida. 

Doseia o esforço. 

 

 Salto em altura 

Realizar e analisar, do Atletismo, salto em altura, utilizando a técnica de 

Tesoura ou de Fosbury Flop , cumprindo corretamente as exigências 

elementares, técnicas e do regulamento, não só como praticante, mas 

também como juiz.  

 

Realiza a técnica de tesoura ou de Fosbury 

Flop; 
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Salto em comprimento 

Realizar e analisar, do Atletismo, saltos e corridas, cumprindo corretamente 

as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não só como 

praticante, mas também como juiz.  

 

Realiza: 

- a corrida de balanço; 

- a chamada; 

- o voo; 

- a queda. 

Lançamento do Peso 

Realizar e analisar, do atletismo, o lançamento do peso de costas, 

cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do 

regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 

 

 

Realiza lançamento com duplo apoio. 

Velocidade 

Realizar e analisar, do Atletismo, corridas e marcha, cumprindo 

corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não 

só como praticante, mas também como juiz.  

Realiza: 

- a partida baixa; 

- a aceleração e técnica de corrida; 

- a velocidade máxima. 

Estafetas 

Realizar e analisar, do Atletismo, corridas e marcha, cumprindo 

corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não 

só como praticante, mas também como juiz.  

Realiza a técnicas de transmissão; 

- a receção; 

- na zona de transmissão; 

- cumpre regras básicas. 
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SUBDOMÍNIO META (Objetivo Geral) APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Ginástica  

de  

Aparelhos 

 

 

 

 

Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as destrezas elementares de 

acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros 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.  

 

 Realiza no Plinto e no Bock: 
 - salto de eixo com plinto transversal e 

longitudinal; 
- salto entre mãos no bock; 

- salto entre mãos com plinto transversal. 

 

 Realiza no Mini-trampolim: 
   - ½ pirueta e pirueta; 

   - extensão (vela); 

   - carpa com pernas afastadas; 

   - engrupado, 

    - mortal à frente engrupado. 

 

Ginástica  

de  

Solo 

 

Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as destrezas elementares de 

acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros 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.  

  - Realiza: 

- os rolamentos à frente (engrupado, 

pernas afastadas) 

  - o rolamento à retaguarda com pernas 

afastadas 

  - o apoio facial invertido 
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   - a roda 

  - a ponte e as espargatas 

  - o avião 

  - afundos, saltos e voltas 

Ginástica 
Acrobática 

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.  

- Realiza pegas 

  - Montes e Desmontes 

  - Figuras   
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SUBDOMÍNIO META (Objetivo Geral) APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 

Jogos 
Desportivos 

Coletivos 

 

Voleibol 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, 

quer no papel de parceiros quer no de adversários;  

 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 

aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e 

participação, ética desportiva, etc.  

 

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 

Desportivos Coletivos, 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.  

 

 - Conhece o Campo e as dimensões 

- Joga com  Fair Play 

- Realiza a arbitragem 

- Conhece a História e a evolução 

- Cumpre as Regras básicas (formas de jogar a 

bola): 

- Início e recomeço do jogo; 

- Bola fora;      

- Serviço Baixo 

- Passe: 

- Alto de frente 

- Manchete 

- Joga 2x2 e 3x3 

- Realiza a Posição Básica 
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Andebol 

 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, 

quer no papel de parceiros quer no de adversários;  

 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 

aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e 

participação, ética desportiva, etc.  

 

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 

Desportivos Coletivos, 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.  

 

 

- Cumpre as Regras básicas (formas de jogar a 

bola; Início e recomeço do jogo; Bola fora; 

Violação da área; 

- Joga com Fair Play 

- Realiza a arbitragem 

- Conhece o Campo e as dimensões 

- Joga na posição de Guarda-redes e na 

Posição dos jogadores no campo (noção dos 

três corredores); 

- Reconhece e aplica a Lei da vantagem 

- Realiza os Elementos técnico-táticos básicos: 

- Realiza o Passe de ombro, o picado (parado e 

em movimento) e o Passe de pulso 

(movimento de passe e receção) 

- Realiza o Drible de progressão e/com 

mudanças de direção ou finta 

- Realiza o Remate em apoio ou suspensão 

- Realiza a Finta com chamada a dois pés 

- Realiza a Desmarcação 

- Cria de linhas de passe 

- Realiza Formas jogadas com superioridade 

numérica  
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  Basquetebol 

 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, 

que no papel de parceiros quer no de adversários;  

   

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 

aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e 

participação, ética desportiva, etc.  

 

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 

Desportivos Coletivos, 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.  

 

 

 

 

- Joga com Fair Play 

- Realiza a arbitragem 

- Cumpre Regras básicas (formas de jogar a 

bola; Início e recomeço do jogo; Bola fora; 

Violação da área; Campo e dimensões 

- Realiza a Posição básica; 

- Realiza as Paragens e rotações sobre um 

apoio; 

- Realiza as Fintas e mudanças de direção; 

- Realiza o Passe e a receção: 

        -de peito; picado; de ombro; 

- Realiza os Dribles: 

        -progressão; 

        -proteção; 

- Realiza os Lançamentos: 

        -Apoio; na passada; suspensão; 

- Realiza as Formas jogadas com superioridade  

- Realiza as Fintas 

 

 

- Realiza a Desmarcação 
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Futsal 

 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, 

quer no papel de parceiros quer no de adversários;  

 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 

aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e 

participação, ética desportiva, etc.  

 

Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 

Desportivos Coletivos, 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. 

 

- Joga com Fair Play. 

- Realiza a arbitragem. 

- Cumpre Regras básicas (formas de jogar a 

bola; Início e recomeço do jogo; Bola fora; 

Campo e dimensões 

- Realiza as Fintas e mudanças de direção; 

- Realiza o Passe, a receção e controlo de bola 

- Realiza a Contenção e Desmarcação 

- Realiza o remate 

- Cria de linhas de passe 

- Realiza situações de jogo formal 5x5 

- Aplica os princípios de jogo ofensivo e 

defensivo. 

Raquetas 

Badminton 

 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, 

quer no papel de parceiros quer no de adversários;  

- Cumpre as Regras básicas (formas de jogar a 

bola): campos e dimensões 

- Joga com Fair Play 

- Conhece a História e a evolução.  
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Perfil do Aluno 
Educação Física, Grupo 620 – 3º Ciclo 

 

Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 

aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e 

participação, ética desportiva, etc.  

 

Realizar percursos de nível elementar, utilizando técnicas de 

orientação e respeitando as regras de organização, participação, e de 

preservação da qualidade do ambiente.  

 

Realiza:  

- a arbitragem; 

- os fundamentos técnicos:  

- o serviço curto e longo; 

- o clear; 

- o lob; 

- o drive de direita e de esquerda; 

- Joga em situação de Singulares e de Pares.  
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