
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANSELMO DE ANDRADE  
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO ESCOLAR – GRUPO 260 

PLANIFICAÇÃO ANUAL/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA – 5º E 6º ANO 

2016/2017 

 

 

 
Domínio 

(Unidade/ tema) 
Subdomínio / conteúdos Perfil de aprendizagens específicas Estratégias/ recursos 

Avaliação: 
instrumentos/ pesos 

Tempo/ 
Calendarização 
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Aptidão 
Física 

Atinge a Zona Saudável na Bateria de 
Testes de Fitnessgram. 
Identifica e desenvolve as capacidades 
motoras. 

Demonstra capacidades em testes de Resistência Aeróbia e em testes 
de Aptidão Muscular adequadas às normas da aptidão física 
representativa da Saúde, para a sua idade. 

. Trabalho de 
desenvolvimento das 
capacidades Motoras. 
. Espaço e Materiais 
específicos 

Bateria de Testes 
do Fitnessgram 
Grelhas de 
observação e de 
registo 

15% 
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Atividades 
Físicas 

De cada um dos níveis de matérias de 
Subdomínios diferentes. 

 
5º Ano: 3 Níveis 
Introdução 

- Usa a comunicação específica das modalidades 
desportivas. 
- Analisa e interpreta a realização das atividades 
físicas selecionadas. 
- Interpreta crítica e corretamente os acontecimentos 
na esfera da cultura física. 
- Recorre às várias fontes de informação na 
obtenção de conhecimentos relativos às atividades 
físicas desportivas. 
- Aprecia coreografias individuais. 
- Conhece as ações técnicas nos JDC e nos jogos 
de Raquetas. 
- Conhece os modos de execução no atletismo: 
saltos, lançamentos e corridas. 
- Conhece as destrezas gímnicas no solo e 
aparelhos 
- Participa ativamente em todas as situações 
adaptadas às suas limitações e procura o êxito 
pessoal e do grupo  
 

Exercícios critério 
Jogo reduzido 
Jogo condicionado 
Jogo formal 
Sequências 
Percursos 
Estações 
Coreografias 
Demonstração 
Arbitragem 
Relatórios 
Exposição 
Teórica/Pratica 
Exercícios de progressão 
Questionamento 
. Espaço e Materiais 
específicos 

Grelhas de 
observação e de 
registo 

65% 
• 1 nível de uma matéria dos 
Subdomínios Jogos ou JDC 
• 1 nível de uma matéria do Subdomínio 
Ginástica 
• 2 níveis de 2 matérias dos restantes 
Subdomínios, cada um de Subdomínios 
diferentes.. 

6º Ano: 4 Níveis 
Introdução 

Conhecimento 

Aptidão Física e Saúde; 
Fatores associados a um estilo de vida 
saudável, nomeadamente o 
desenvolvimento das capacidades 
motoras, a composição corporal, a 
alimentação, o repouso, a higiene, 
afetividade e a qualidade do meio 
ambiente; 
- Fatores de saúde e risco associados à 
prática das atividades físicas. 
- Regras de higiene e segurança. 

Relaciona Aptidão Física e Saúde e identifica os fatores associados a 
um estilo de vida saudável, nomeadamente o desenvolvimento das 
capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o 
repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio ambiente. 
- Conhece e interpreta fatores de saúde e risco associados à prática 
das atividades físicas. 
- Conhece as regras de higiene e segurança. 

 

 

Questionários 

Pesquisa 

Exposição Teórica 

 

 

Trabalho Individual 
Trabalho de Grupo 

Testes 

 

10% 



Atitudes / 
Competências 
Sociais 

- Resolução de problemas e tomada de 
decisões; 
- Realização de atividades de forma 
autónoma, responsável e criativa; 
- Cooperação com outros em tarefas e 
projetos comuns; 

- Respeita e preserva o material; 
- Respeita as regras determinadas pelo Professor; 
- Relaciona-se com cordialidade e respeito com os colegas e com o 
Professor; 
- Realiza com empenho as tarefas propostas; 
- Cumpre os prazos determinados pelo Professor. 

Regulamento Interno da 
Escola 
Regulamento interno da 
disciplina 
Estatuto do aluno 

Grelhas de 
observação e de 
registo 

10% 

 


