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Introdução 

A proposta de trabalho que se segue resulta de uma adaptação das 

Orientações Programáticas para a Atividade Física e Desportiva 

promovidas pelo Ministério da Educação. Tratando-se de uma 

proposta, deverá ser ajustada às características de cada escola 

(espaços, materiais, e número de turmas em partilha simultânea dos 

mesmos).  

Sempre que possível os temas de cada unidade deverão ser 

desenvolvidos em articulação curricular com o professor de turma. O 

caráter lúdico deverá estar presente em todas as aulas, constituindo-se 

como a essência das Atividades de Enriquecimento Curricular.   
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Objetivos 

Esta área programática tem como objetivos: 

 

• Desenvolver as capacidades motoras dos alunos; 

 

• Melhorar a realização das habilidades motoras nos diferentes 

tipos de atividades, conjugando as suas iniciativas com a ação 

dos colegas e aplicando corretamente as regras; 

 

• Promover o desenvolvimento integral do aluno, numa perspetiva 

interdisciplinar, de modo a favorecer o reforço da oferta 

educativa; 

 

• Fomentar a aquisição de hábitos e comportamentos de estilos de 

vida saudáveis que se mantenham na idade adulta, contribuindo 

para o aumento dos índices de prática desportiva da população 

portuguesa; 

• Fomentar o espírito desportivo e do fair-play, no respeito pelas 

regras das atividades e por todos os intervenientes; 

 

• Estimular a tomada de consciência para a fruição da natureza 

numa perspetiva da sua preservação; 

 

• Dar continuidade ao projeto “KidFun – Educação para Valores”; 

 

• Desenvolver atividades/iniciativas que promovam o convívio 

entre alunos do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras através 

da prática desportivas. 
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Metodologia 
 

A seleção das matérias em cada uma das áreas teve em consideração 

a representação de movimentos essenciais para um completo 

desenvolvimento motor da criança. O ensino da atividade física e 

desportiva deve ter em conta os seguintes aspetos:  

 

- As fases sensíveis das capacidades motoras e das aprendizagens 

psicomotoras fundamentais associadas a essas idades;  

 

- A inatividade traduz-se em carências de desenvolvimento, as quais 

são irremediáveis no futuro;  

 

- A continuidade devidamente orientada;  

 

- O ambiente pedagógico caracterizado pela descoberta, com a 

utilização de estratégias de abordagem próprias da infância e com 

uma forte componente lúdica; 

 

Para além das estratégias de intervenção referidas em cada uma das 

matérias dos quadros seguintes, o professor deverá adotar a seguinte 

estratégia global de intervenção:  

 

Estratégia Global de Intervenção 

 

• Diferenciação do ensino através das diversas competências a 

adquirir, agrupando os alunos referenciados pela avaliação inicial;   

 

• Tempo de empenhamento motor – o aluno deve ter tempo de 

desempenho motor para aquisição das ações motoras;   

 

• Adaptação das situações de aprendizagem ao nível potencial de 

aprendizagem do aluno;   

 

• Utilização do jogo (prática lúdica) de forma mais vivenciada e menos 

reflexiva;   

 

•Especial atenção às situações em que os alunos revelem sinais de 

inadaptação à atividade. 
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Planificação das Atividades para 1º e 2º anos 
 

Matérias Metodologias Conteúdos/Atividades 
Estratégias de 

intervenção 

Exploração da 

Natureza 

Descoberta do meio 

ambiente, através da sua 

exploração; tomada de 

medidas especiais de 

segurança. 

Percursos e jogos de 

orientação em corrida e 

em marcha. Percursos, 

jogos e estafetas, com a 

integração de várias 

habilidades. 

Abordagens 

interdisciplinares, em 

grupo ou individualmente. 

 

Deslocamento

s e Equilíbrios 

 

 

Manutenção de uma 

postura que permita a 

realização continuada de 

novas atividades; 

abordagens lúdicas, 

articulando as ações 

individuais e de grupo; 

tomada de medidas 

especiais de segurança. 

Percursos, jogos e 

estafetas, com a 

utilização de vários 

aparelhos e habilidades 

(rastejar, rolar; saltar, subir; 

descer; suspender;) 

 

Abordagens lúdicas 

desenvolvendo as 

atividades em ações 

individuais e em grupo 

 

 

 

Atividades 

Rítmicas e 

Expressivas 

 

Realização de movimentos 

locomotores, posturais e 

criativos, através da 

expressão corporal; 

situações que explorem a 

movimentação em grupo, 

em pares ou 

individualmente; criação de 

sequências de movimentos 

a partir de temas e ações 

rítmicas. 

 

Situações de exploração 

do movimento, em 

harmonia com o ritmo 

(musical ou outro). 

Situações que explorem a 

movimentação em grupo, 

em pares e 

individualmente. A partir 

dos temas e ações 

rítmicas criar pequenas 

sequências de 

movimentos. 

Jogos 

Abordagem de práticas 

lúdico-motoras associadas 

à cultura popular; 

determinar o número de 

jogadores consoante o 

espaço de jogo e o nível de 

desempenho. 

Toca e foge, barra do 

lenço; jogo da macaca, 

jogo das cadeiras, jogos 

tradicionais; jogo do 

mata; etc. 

A dimensão do espaço de 

jogo e o nível de 

desempenho deve 

determinar o número de 

jogadores por 

grupo/equipa. 

Fomentar o cumprimento 

das regras. 

Perícias e 

manipulações 

 

Relacionamento específico 

e intencional entre o 

praticante e os objetos; 

partir do domínio dos 

objetos em situação 

individual e a pares. 

Atividades de 

manipulação com bola, 

raqueta e arco. 

Partir progressivamente do 

domínio dos objetos em 

situação individual e a 

pares. 
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Planificação das Atividades para 3º e 4º anos 
 

Matérias Metodologias 
Conteúdos/ 

Atividades 

Estratégias de 

intervenção 

 

Jogos Pré-

desportivos 

Aquisição de competências que 

permitam a facilitação da aprendizagem 

de jogos desportivos; abordagens 

interdisciplinares, em grupo, com forte 

componente lúdica. 

Bola ao capitão, rabia, 

jogo dos passes, etc. 

Abordagens 

interdisciplinares em 

grupo e com forte 

componente lúdica. 

 

Andebol 

Basquetebol 

Futebol 

Voleibol 

Desenvolvimento de ações motoras e 

aquisição de habilidades específicas às 

ações técnico-táticas; explicar 

globalmente o jogo focando o objetivo e 

introduzir progressivamente as regras que 

o caracterizam; adequar o número de 

elementos de cada equipa para facilitar 

a compreensão e oferecer maior tempo 

de prática; trocar frequentemente as 

funções de cada aluno dentro do jogo. 

Formas simplificadas 

de jogo, em espaços 

reduzidos e com um 

menor número de 

jogadores por equipa; 

situações de exercício; 

jogo. 

Explicar globalmente o 

jogo, focando as 

regras e objetivos. 

Trocar frequentemente 

as funções de cada 

um. 

Ginástica 

 

Abordagem de destrezas gímnicas: 

enrolamentos, deslocamentos e posições 

de equilíbrio; utilizar formas lúdicas e 

percursos simplificados. 

Enrolamentos, 

posições de equilíbrio, 

deslocamentos e 

elementos de ligação 

(saltos e voltas). 

Manipulação de 

materiais específicos 

(bolas, arcos e 

cordas). 

Privilegiar as 

abordagens lúdicas 

articulando as ações 

individuais e de grupo. 

Explorar situações que 

passem 

progressivamente da 

posição vertical à 

horizontal. 

 

Atividades 

Rítmicas e 

Expressivas 

 

Realização de movimentos locomotores, 

posturais e criativos, através da expressão 

corporal; situações que explorem a 

movimentação em grupo, em pares ou 

individualmente; criação de sequências 

de movimentos a partir de temas e ações 

rítmicas. 

 

Situações de 

exploração do 

movimento, em 

harmonia com o ritmo 

(musical ou outro). 

Situações que 

explorem a 

movimentação em 

grupo, em pares e 

individualmente. A 

partir dos temas e 

ações rítmicas criar 

pequenas sequências 

de movimentos. 

Exploração 

da Natureza 

Integrar habilidades motoras (trepar, 

correr, saltar, etc.) no contacto com a 

Natureza e em conformidade com as 

respetivas características; aplicar o 

sentido de orientação no espaço, em 

clima de descoberta; respeitar as regras 

de segurança e de preservação do meio 

ambiente. 

Percursos e jogos de 

orientação em corrida 

e em marcha 

mantendo a perceção 

da direção do ponto 

de partida e outros 

pontos de referência; 

Abordagens 

interdisciplinares, em 

grupo ou 

individualmente, e 

tomar medidas 

especiais de 

segurança. 
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Planeamento das iniciativas desportivas a 

desenvolver nas Escolas 
 

 

Atividade  

 

 

1º e 2º anos 

 

3º e 4ºanos 

 

Dia Europeu Sem 

Carros 

 

 

1º Período 
 

1º Período 

 

Projeto KidFun 

 

 

- 

 

1º/2º/3º Período 

 

Corta Mato 

 

 

2ºPeríodo 

 

2ºPeríodo 

 

Torneio Interturmas: 

fases locais 

 

 

3º Período 

 

3º Período 

 

Torneio Interescolas: 

Fases finais 

 

 

3º Período 

 

3º Período 

 

Desporto em Festa 

 

3º Período 

 

3º Período 
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Avaliação 

 
 

• 1º Momento de avaliação: Início do ano letivo/avaliação inicial: 

 O Professor procede à avaliação inicial, diagnóstica e 

prognóstica, caracterizando globalmente a turma e definindo as 

prioridades consoante as necessidades de aprendizagem. 

 

• 2º Momento de avaliação: avaliação intermédia: 

O professor redimensiona todo o processo através da introdução 

de novas decisões quanto à redefinição de objetivos. Tem intervenção 

decisiva na diferenciação do ensino, na adequação dos meios e 

estratégias e um carácter informativo do grau de sucesso obtido. 

 

• 3º Momento de avaliação: final do ano/avaliação final: 

No final do ano interessa saber se os alunos cumpriram, 

efetivamente, os objetivos estabelecidos. 

 

 O professor efetua uma apreciação global das habilidades, de 

modo que identifique os aspetos fundamentai da realização das 

mesmas, como é o caso da coordenação global, o equilíbrio, a 

harmonia e a fluidez dos movimentos elaborando um relatório no final 

de cada período, de apreciação geral da turma, que fornece ao 

Professor Titular da mesma. 
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