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Atividades Físicas:

Cooperrar com os companhe
eiros para o alcance do objetivo dos Jogos Desportivos Coletiv
vos, realizando com op
portunidade e correçã
ão as
ações técnico-táticas eleme
entares em todas as ffunções, conforme a o
oposição em cada fase do jogo, aplicando
o as regras, não só como
c
jogador, mas também como árbitro;
or, realizar e analisarr, da Ginástica, as d
destrezas elementare
es de acrobacia, dos
s saltos, do solo e dos
d
outros aparelhos,, em

Compo
esquem
mas individuais e/ou de
d grupo, aplicando o
os critérios de correçã
ão técnica, expressão e combinação, e aprreciando os esquema
as de
acordo
o com esses critérios;

Realiza
ar e analisar, do Atlettismo, saltos, lançamentos, corridas e marrcha, cumprindo corretamente as exigência
as elementares, técnic
cas e
do regu
ulamento, não só com
mo praticante, mas tam
mbém como juiz;

Realiza
ar com oportunidade e correção as ações té
écnico-táticas elementares dos Jogos de Raquetas,
R
garantindo a iniciativa e ofensivid
dade
em parrticipações «individuais» e «a pares», aplica
ando as regras, não só
ó como jogador, mas também como árbitro;
e/ou

Aprecia
ar, compor e realizar sequências
s
de elemen
ntos técnicos elementa
oreografias individuais e ou em grupo, aplica
ando
ares da Dança em co
os crité
érios de expressividad
de, de acordo com os m
motivos das composiçções;
e/ou

Realiza
ar percursos de nível elementar, utilizando técnicas de Orienttação e respeitando as regras de organiz
zação, participação, e de
preservvação da qualidade do
o ambiente.
Aptidão Fís
sica:

Elevar o nível funcional das capacidades condic
cionais e coordenativ
vas gerais, particularmente, de Resistência
a Geral de Longa e Média
M
Duraçõ
ões; da Força Resiste
ente; da Força Rápida
a; da Velocidade de R
Reação Simples e Co
omplexa, de Execução, de Deslocamento e de
Resistê
ência; das Destrezas Geral
G
e Específica;

O aluno
o encontra-se na Zona
a Saudável de Aptidão
o Física (ZSAF), de a
acordo com a bateria de
d testes FitEscola ad
dotada na Escola.

Observação e registo
de situação de jogo
e
e/ou em exercícios
critério

%
50%

de
Sequências
écnicos /
elementos té
gímnicos

Coreografias
d grupo
individuais e de

Observação e registo
da bateria de
d testes
FitEscola ado
otada na
Escola

%
20%
os
Testes escrito
critos
Trabalhos esc

Conhecime
entos:

Conheccer e aplicar diversos processos de elevaçã
ão e manutenção da C
Condição Física de uma forma autónoma no
n seu quotidiano;

Conhe
ecer e interpretar fato
ores de saúde e risco
o associados à prática
a das atividades física
as e aplicar regras de higiene
h
e de seguranç
ça;

Analisar e interpretar a re
ealização das ativid
dades físicas selecio
onadas, aplicando os conhecimentos sobrre técnica, organizaçã
ão e
particip
pação, ética desportiva
a, etc;

Interprretar crítica e correta
amente os acontecime
entos na esfera da Cu
ultura Física, compree
endendo as atividades
s físicas e as condiçõe
es da
sua prá
ática e aperfeiçoamen
nto como elementos de
e elevação cultural do
os praticantes e da com
munidade em geral;

Identifficar e interpretar os
s fenómenos da ind
dustrialização, urban
nismo e poluição como fatores limitativo
os da Aptidão Física das
populações e das possibilida
ades de prática das modalidades da Cultura
a Física;

es orais
Apresentaçõe

%
10%

ATITUDINAL

DOMÍNIO

COMPETÊNCIAS
Comportamento / Relacionamento interpessoal:
 Respeita as regras estabelecidas;
 Respeita os colegas e o professor.
Empenho e responsabilidade:
 Realiza as tarefas propostas;
 Traz o material necessário para a aula;
 É assíduo e pontual.
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INSTRUMENTOS
/ PROCESSOS

Observação e registo
de atuações

PESOS / %

20%

