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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2021/2022 

ATIVIDADE:  ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 

ANO: 3º E 4º ANO 

1º Período 

Conteúdos Objetivos Atividades Materiais Avaliação 

-- Jogos Pré-Desportivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- Andebol 

-- Aquisição de 
competências que permitam 
a facilitação da 
aprendizagem dos jogos 
desportivos 
 
-- Potenciar a aprendizagem 
dos jogos desportivos 
coletivos 
 
-- Aumento do reportório 
motor  

-- Estimular e desenvolver a 

tomada de decisão 

 
-- Cumprir as regras e o 
objetivo do jogo em 
cooperação com os 
companheiros 
 

-- Jogo de passes 

-- Jogo da bola ao poste  

-- Jogo do mata 

-- Rabia 

-- Jogo dos Passes 

-- Bola ao Poste 

-- Bola ao Capitão 

-- Bola ao Fundo 

-- Bitoque Râguebi 

-- Stop. 

 

 

-- Formas simplificadas de 

jogo em espaços reduzidos 

-- Bolas 
 
-- Cones 
 
--Arcos 
 
--Coletes 
 
--Sinalizadores 
 
--Colchões 

-- Registos de 
assiduidade/pontualidade 
 
--Registos de testes de 
aptidão física 
 
-- Fichas/registo de 
avaliação prática 
 
--Avaliação Formativa 
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-- Desenvolver as 

capacidades motoras dos 

alunos 

-- Jogo em campo inteiro.  

 

2º Período 

 

Conteúdos Objetivos Atividades Materiais Avaliação 

-- Basquetebol  

-- Futebol  

-- Voleibol 

-- Aumento do reportório 
motor  

-- Estimular e desenvolver a 

tomada de decisão 

-- Cumprir as regras e o 
objetivo do jogo em 
cooperação com os 
companheiros 
 
-- Desenvolver as 

capacidades motoras dos 

alunos 

 

 

-- Formas simplificadas de 
jogo em espaços reduzidos 

-- Jogo em campo inteiro.  

 

-- Bolas 
 
-- Cones 
 
--Arcos 
 
--Coletes 
 
--Sinalizadores 
 
--Colchões 

-- Registos de 
assiduidade/pontualidade 
 
--Registos de testes de 
aptidão física 
 
-- Fichas/registo de 
avaliação prática 
 
-- Avaliação Formativa 
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3º Período 

 

Conteúdos Objetivos Atividades Materiais Avaliação 

-- Atletismo 

 

 

 

 

-- Ginástica 

 

 

 

 

-- Realizar as ações motoras 
fundamentais de cada 

modalidade no atletismo 

 

 

 

-- Conhecer e executar as 

principais habilidades 

gímnicas 

 

 

 

 

 

 

 

Corridas, saltos, estafetas e 
lançamento do peso (bola) 

 

 

 

-- Salto de Coelho 

-- Salto de tesoura 

-- Salto à corda no local, em 

deslocamento e movimentada pelos 

companheiros 

-- Arco: lançar/receber, rodar 

-- Posições de flexibilidade 

-- Salto ao eixo 

-- Rolamento à frente e à retaguarda 

-- Subida para apoio facial invertido 

 

 -- Bolas 
 
 -- Cones 
 
 -- Arcos 
 
 -- Coletes 
 
 -- Sinalizadores 
 
 -- Colchões 
 

 -- aparelhos 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

-- Registos de 
assiduidade/pontualidade 
 
-- Registos de testes de 
aptidão física 
 
-- Fichas/registo de 
avaliação prática 
 
-- Avaliação Formativa 
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