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ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL 

DOS ALUNOS COM MAIOR INCIDÊNCIA 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento das competências do século XXI, preconizadas pelo Perfil dos Alunos À Saída da Escolaridade Obrigatória, bem 

como a necessidade de tornar a Escola verdadeiramente inclusiva, impõem a necessidade de repensar os processos de ensino e 

de aprendizagem e torná-los mais atrativos para os discentes, colocando-os no centro de tais processos e permitindo-lhes serem 

construtores dos seus saberes.  

 

Atualmente, o novo enquadramento legal previsto pela Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, permite aos Agrupamentos elaborarem Planos 

de Inovação que assentem no reconhecimento da necessidade de promover um ensino de qualidade, promotor de aprendizagens significativas 

e capaz de dar resposta aos desafios que o mundo de hoje coloca. 

 

As turmas de Percurso Curricular Alternativo têm como objetivo continuar a recuperar a motivação dos mesmos face ao 

conhecimento em geral e reforçar a confiança nas suas capacidades. Além disso, esta oferta favorece a inclusão social e o 

cumprimento da escolaridade obrigatória com a criação de novas disciplinas com uma vertente mais prática e fomento de 

metodologias de trabalho individual e cooperativo, em dimensões mais pró-ativas e práticas do trabalho académico, apostando num 

modelo de desenvolvimento de competências que mobilize o conhecimento e que o relacione com a vida quotidiana. Propomo-nos dar 

destaque a metodologias ativas, nomeadamente a metodologia de projeto, assim como atividades de caráter prático: “aprender fazendo”. 

 

No âmbito do Plano de Inovação aprovado foi criada esta nova disciplina, em que os saberes teóricos e práticos do currículo estão 

mais profundamente inter-relacionados, propondo uma vertente de trabalho mais prática e centrada no aluno, articulando os 

conhecimentos científicos de Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Física e Educação Musical. 
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ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL 

DOS ALUNOS COM MAIOR INCIDÊNCIA 
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OPERAÇÕES COGNITIVAS E 

POSSÍVEIS OPERACIONALIZAÇÕES 
O aluno desenvolve as competências de: 

Tomar posições fundamentadas através da observação e análise de informação, experiências ou ideias, 

argumentos com recurso a critérios implícitos ou explícitos, de modo a pensar de modo abrangente e 

profundo. 

Pensar criticamente convocando diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando 

diferentes metodologias e ferramentas. 

Prever e avaliar o impacto das suas decisões. 

Desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado da interação 

com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem. 

 

Operações cognitivas e possíveis operacionalizações 

Pensamento Crítico 

- No que se refere à informação, às experiências e às ideias, os alunos devem: observar, identificar, 

analisar, argumentar a partir de diferentes premissas e variáveis. 

- Desenhar algoritmos e cenários que considerem várias opções; 

 - Estabelecer critérios de análise para tirar conclusões fundamentadas;  

- Proceder à avaliação dos resultados;  

- Rever o cenário desenhado se necessário com base em evidências. 
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Pensamento Criativo 

- Identificar soluções alternativas e estabelecer novos cenários. 

- Recorrer à imaginação e inventividade, desenvoltura e flexibilidade para desenvolver ideias e projetos 

criativos. 

- Abordar as situações a partir de diferentes perspetivas. 

- Gerar e aplicar novas ideias em contextos específicos. 

- Promover a criatividade e a inovação. 
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OPERAÇÕES COGNITIVAS E 

POSSÍVEIS OPERACIONALIZAÇÕES 
O aluno desenvolve as competências de: 

Reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais. 

Experimentar processos próprios das diferentes formas de arte. 

Apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes suportes tecnológicos, 

pelo contacto com os diversos universos culturais. 

Valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na vida e 

na cultura das comunidades. 

 

Operações cognitivas e possíveis operacionalizações 

- Desenvolver o sentido estético e a noção de belo; 

- Desenvolver a expressividade pessoal e social; 

- Experimentar processos próprios das diferentes formas de arte; 

- Valorizar manifestações culturais das comunidades; 

- Apreciar criticamente as realidades artísticas; 

- Dominar processos técnicos e performativos envolvidos na criação artística; 

- Participar autonomamente em atividades artísticas e culturais (a vários níveis: como público, criador ou 

intérprete). 
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EDUCAÇÃO VISUAL 

TEMA 
Conteúdos de 
aprendizagem 

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a 
utilização de materiais diversificados e tecnologia, os alunos 
devem resolver tarefas por forma a que sejam capazes de:  

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 
Devem ser criadas as condições de 
aprendizagem para os alunos, em experiências 
individuais e de grupo, tenham oportunidade 
de: 

 

Técnica: 

. Luz/Cor  

• Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte, design, 

arquitetura e artesanato de acordo com os contextos 
históricos, geográficos e culturais.  

 

 
• Descrever com vocabulário adequado (qualidades formais, 

físicas e expressivas) os objetos artísticos.  

 

 
• Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as 

técnicas e tecnologias artísticas (pintura, desenho, 

escultura, fotografia, banda desenhada, artesanato, 
multimédia, entre outros). 

  
• Selecionar com autonomia informação relevante para os 

trabalhos individuais e de grupo.  

 

 
• Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos 

(pintura, escultura, desenho, fotografia, multimédia, entre 

outros). 

• Identificar a influência da textura ou da 

dimensão na perceção da cor. 
• Distinguir diferenças entre a Cor e pigmento 

(síntese aditiva e subtrativa). 

• Identificar cores primárias e cores 
secundárias, cores complementares e 
relações de branco/preto, quente/fria, 

claro/escuro. 
• Identificar os valores simbólicos da Cor. 

• Distinguir a importância da Cor na 
construção do sentido da mensagem. 

• Desenvolver capacidades de observação e 

compreensão do meio cromático 
envolvente.  

Representação: 

. Espaço. 

. Representação dos 
elementos físicos 

• Distinguir a posição relativa de retas e de 
objetos no espaço e em relação ao 

observador. 
• Comunicar graficamente e verbalmente as 

relações existentes entre um objeto e as 

respetivas representações. 
• Desenvolver ações orientadas para a 

representação da forma, da dimensão e da 
posição dos objetos no espaço. 
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• Transformar narrativas visuais, criando novos modos de 

interpretação. 
  

• Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos 
seus trabalhos;  

• Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para a 

construção de ideias, mobilizando as várias etapas do 
processo artístico (pesquisa, investigação, experimentação e 

reflexão). 
  

• Inventar soluções para a resolução de problemas no 

processo de produção artística. 
  

• Tomar consciência da importância das características do 
trabalho artístico (sistemático, reflexivo e pessoal) para o 
desenvolvimento do seu sistema próprio de trabalho. 

  
• Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas 

produções, evidenciando os conhecimentos adquiridos. 

  
• Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.: diários 

gráficos), de planeamento (ex.: projeto, portefólio) de 
trabalho individual, em grupo e em rede.   

• Interpretar e codificar as propriedades 
básicas do mundo visual, através de 
elementos de representação bidimensional. 

Discurso: 

. Património. 

. Trajetórias 
históricas 

• Explicar a noção e o valor do património. 
• Identificar tipos de património. 
• Enquadrar a obra de arte enquanto 

património cultural e artístico. 
• Distinguir o papel das trajetórias históricas 

na perceção do futuro. 

Projeto: 
. Discurso gráfico. 

. Cartaz. 

• Articular elementos do discurso gráfico. 
• Adequar uma mensagem em função dos 

suportes e dos recetores. 
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

TEMA 
Conteúdos de 
aprendizagem 

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE 
APRENDIZAGEM 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo 
a utilização de materiais diversificados e tecnologia, os 

alunos devem resolver tarefas por forma a que sejam 
capazes de:  

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 
Devem ser criadas as condições de aprendizagem para os 
alunos, em experiências individuais e de grupo, tenham 
oportunidade de: 

 

Técnica: 

. Materiais  

• Manipular e manusear materiais e instrumentos 

diversificados para controlar, utilizar, transformar, 
imaginar e criar produtos e sistemas. 

 

  
 

 
• Executar operações técnicas, segundo uma 

metodologia de trabalho adequada, para atingir 

um objetivo ou chegar a uma decisão ou 
conclusão fundamentada, adequando os meios 
materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa. 

 
  
 

 
• Adequar a ação de transformação e criação de 

produtos aos diferentes contextos naturais, 
tecnológicos e socioculturais, em atividades 

• Identificar diferentes tipos de materiais (papel, argila, 

têxteis, madeiras e metais).   
• Distinguir propriedades físicas dos diferentes tipos de 

materiais (cor, brilho, cheiro, textura, etc.).   
•  Avaliar características e propriedades dos materiais que 

condicionam o seu armazenamento.   
•  Enumerar diferentes formas de apresentação dos 

materiais no mercado (normalização).  
•  Relacionar processos de transformação de matérias-

primas com os materiais.  
• Identificar as ferramentas/utensílios mais adequados à 

transformação das matérias-primas em materiais.   
• Explicar modificações das propriedades dos materiais de 

acordo com as suas utilizações.  
• Realizar ensaios para determinar propriedades mecânicas 

como dureza, maleabilidade, etc. (por exemplo, barro).  
•  Avaliar o impacto ambiental provocado pelo processo de 

extração das matérias-primas.  
•  Reciclar e empregar materiais, de forma a reduzir o seu 

impacto ambiental.  
•  Desenvolver ações orientadas para experiências que se 

transformam numa parte ativa do conhecimento.   
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experimentais, projetos e aplicações práticas 

desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

 

  
 

 
• Adquirir conhecimento de si próprio, 

desenvolvendo atitudes de autoestima e de 
autoconfiança, mantendo relações diversas e 

positivas com os outros em contextos de 
colaboração e interajuda. 

• Distinguir grupos singulares de recursos e tecnologias.  

Representação: 

. Movimentos e 

Mecanismos 

•  Identificar tipos de movimento quanto à sua variação no 
espaço (trajetória: retilíneos e curvilíneos).   

• Enumerar tipos de movimento quanto à sua variação no 

tempo (ritmo: periódicos, uniformes e acelerados). 
•  Identificar processos de transformação e de transmissão 

(por exemplo, movimento de oscilação periódico do 
pêndulo do relógio no movimento circular dos ponteiros; o 
movimento retilíneo da corda no movimento curvilíneo, 

pendular do sino).  
• Representar e desenvolver mecanismos simples, 

empregando processos de transmissão/conservação de 
movimento. 

•  Desenvolver ações orientadas para a investigação e 

registo de processos mecânicos. 
• Desenvolver capacidades de representação morfológica e 

estrutural.  

Discurso: 

. Fabricação e 

construção 

• Identificar as fases necessárias para a organização e 
planificação de tarefas (espaço de trabalho, preparação de 

materiais e ferramentas, listas de componentes, etc.).  
• Compreender a problemática da higiene e da segurança 

no local de trabalho (noções de higiene e segurança 

individual e coletiva, riscos gerais e a sua prevenção, o 
papel da organização e limpeza na prevenção de riscos de 

trabalho, etc.). 
•  Discriminar ferramentas e máquinas mais indicadas a 

cada tarefa (nomenclatura, componentes, uso técnico, 

segurança específica de uso, preparação, conservação e 
manutenção).  



APRENDIZAGENS ESSENCIAIS           ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS                                6.º ANO         2.º CICLO       PCA- EXPRESSÕES                                            

 

•  Identificar técnicas de fabrico mais indicadas a cada tarefa 

(processos de corte, conformação, moldagem e de 
acabamento).  

• Identificar e distinguir uniões rígidas de uniões móveis 

(fixas e desmontáveis).  
•  Relacionar tipos de união com os materiais (por exemplo, 

aparafusar peças de madeira difere do aparafusar peças 
em metal). 

•  Desenvolver ações orientadas para a demonstração de 

factos e acontecimentos que enunciam relações de causa 
e efeito. 

•  Distinguir encadeamentos sequenciais e agregados de 
ações. 

Projeto: 

.Estruturas 

•  Compreender o conceito de estrutura (forma, função, 

módulo).  
•  Identificar diferentes tipos de estruturas (naturais e 

artificiais; fixas e móveis).  
• Analisar a evolução histórica dos processos de construção 

de estruturas. 
•  Reconhecer a função das estruturas e dos seus 

componentes (suporte de cargas, suporte de forças 
exteriores, manter a forma, proteger e ligar os 

componentes).  
•  Identificar os esforços a que estão sujeitas as estruturas 

(tração, compressão, flexão, torção e corte).  
•  Desenvolver estruturas considerando materiais, processos 

de construção e forma/função. 
•  Desenvolver ações orientadas para a identificação de 

requisitos e recursos disponíveis. 
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•  Desenvolver capacidades que se direcionam para a 

procura da melhor solução, para a apreciação dos prós e 
dos contras e para a avaliação crítica das soluções 
alcançadas. 
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EDUCAÇÃO MUSICAL 

TEMA 
Conteúdos de 
aprendizagem 

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização 
de materiais diversificados e tecnologia, os alunos devem resolver 
tarefas por forma a que sejam capazes de:  

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 
Devem ser criadas as condições de aprendizagem 
para os alunos, em experiências individuais e de 
grupo, tenham oportunidade de: 

 

Interpretação  

e comunicação  

 
.Desenvolver a musicalidade e o controle técnico-artístico. 
 

.Cantar e tocar, individual e coletivamente. 
 

.Contactar com diferentes instrumentos musicais, acústicos e 
electrónicos.  
 
.Criar, utilizar e apropriar-se de formas diferenciadas de notação 
musical (convencional e não convencional). 
 
.Ensaiar e apresentar publicamente peças musicais com princípios 

estéticos e comunicacionais diversificados.  
 
.Explorar diferentes técnicas e tecnologias que contribuam para a 

interpretação e a comunicação artístico-musical.  
 
.Fazer gravações áudio e vídeo das interpretações realizadas. 
 
.Refletir, criticar e avaliar sobre as interpretações realizadas. 

 
.Estudar e apresentar individualmente ou em grupo 

diferentes interpretações musicais. 
 
.Utilizar técnicas e práticas musicais apropriadas e 
contextualizadas. 
 
.Contactar ao vivo ou através de gravações vídeo 
diversos instrumentos musicais. 
 
.Escrever partituras na sala de aula 
 

.Apresentar espetáculos musicais 
 

.Experimentar programas de software livre de 

composição musical (timbre,ritmos, melodias…) e 
gravação áudio e vídeo. 
 

.Avaliar o trabalho realizado. 
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EDUCAÇÃO MUSICAL 

TEMA 
Conteúdos de 
aprendizagem 

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de 
materiais diversificados e tecnologia, os alunos devem resolver tarefas 
por forma a que sejam capazes de:  

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 
Devem ser criadas as condições de 
aprendizagem para os alunos, em 
experiências individuais e de grupo, 
tenham oportunidade de: 

 

Criação  

e experimentação  

.Explorar, compor, arranjar, improvisar e experienciar materiais 
sonoros e musicais com estilos, gêneros, formas e tecnologias 
diferenciadas.  
 
.Utilizar a audição, imaginação, conceitos e recursos estruturais 

diversificados para desenvolver o pensamento musical e a 
prática artística, aumentando progressivamente o nível de 
aprofundamento, de complexidade e de sofisticação. 
 
.Adquirir e explorar conhecimentos e saberes próprios de diferentes 
técnicas vocais e instrumentais, de diferentes estéticas e culturas musicais, 

para a criação sonora e musical, bem como códigos e formas diferenciadas 
de representação gráfica dos sons.  
 
.Manipular os materiais para funções comunicacionais e estéticas 

específicas. 
 
.Apropriar-se de diferentes técnicas de produção e de captação sonora  
 
Fazer gravações áudio e vídeo do trabalho criativo realizado. 

.Explorar os sons e compor música com 

recurso a software musical livre. 
 

. Ouvir sons e músicas diversificadas. 
 

 

 

. Tocar diversos instrumentos musicais e 

cantar com o recursos a técnicas 
diferenciadas. 
 

 

 

.Comunicar através de manipulação sonora 

diversificada. 
 
.Utilizar diferentes tipos de software 

musical livre, sequencialização MIDI e 
recursos da Internet.  
 
. Gravar vídeos dos trabalhos apresentados. 
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EDUCAÇÃO MUSICAL 

TEMA 
Conteúdos de 
aprendizagem 

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização 
de materiais diversificados e tecnologia, os alunos devem resolver 
tarefas por forma a que sejam capazes de:  

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 
Devem ser criadas as condições de aprendizagem 
para os alunos, em experiências individuais e de 
grupo, tenham oportunidade de: 

 

Percepção 

sonora 

 e musical 

. 

. Ouvir, analisar, descrever, compreender e avaliar os diferentes 
códigos e convenções que constituem o vocabulário musical de 
várias culturas, através da audição, do movimento e da prática vocal 
e instrumental.  
 
.Desenvolver a discriminação e a sensibilidade auditiva. 
 
Apropriar-se de diferentes formas e símbolos (convencionais e não 
convencionais) de notação gráfica do som.  
 
.Utilizar terminologia e vocabulário adequado de acordo com as 
tradições musicais do passado e do presente. 
 
.Investigar e utilizar fontes sonoras convencionais e não 
convencionais, eletrónicas e outras, para compreender e interiorizar 
os conceitos e estruturas das obras musicais. 
 
.Transcrever, com tecnologias apropriadas e graus de complexidade 
diferentes, melodias, ritmos e harmonias.  
 
.Avaliar e comparar diversas obras musicais com géneros, estilos e 
origens culturais diferenciadas. 
 
.Selecionar diferentes músicas para eventos específicos. 

.Praticar a audição,voz, movimentos corporais e 

instrumentos musicais. 
 

. Ouvir, descrever e criticar música  
 
. Ler notação convencional e não convencional. 
 

. Utilizar fontes sonoras diferenciadas. 
 

. Realizar trabalhos de investigação. 
 

 

. Escrever música com o recurso a software musical 

livre. 
 
.Avaliar o trabalho realizado 
 

. Selecionar repertório para diversos eventos.  
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EDUCAÇÃO MUSICAL 

TEMA 
Conteúdos de 
aprendizagem 

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a 
utilização de materiais diversificados e tecnologia, os alunos 
devem resolver tarefas por forma a que sejam capazes de:  

PRÁTICAS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM/ 
DESCRITORES 
Devem ser criadas as condições de aprendizagem 
para os alunos, em experiências individuais e de 
grupo, tenham oportunidade de: 

 

Culturas musicais 

nos contextos  

.Desenvolver o conhecimento e a compreensão da música como 
construção social e como cultura. 
 
.Partilhar as músicas do seu quotidiano e da sua comunidade, 
investigando as obras musicais como expressões de identidade 

individual e colectiva. 
 
.Reconhecer a contribuição das culturas musicais na sociedade.  
 
.Enquadrar o fenómeno musical no tempo e no espaço. 
 
.Comparar estilos, géneros e estéticas musicais em relação aos 
diferentes tipos de contextos passados e presentes, ocidentais e 

não ocidentais. 
 
.Compreender as relações entre a música, as outras artes e áreas 
de conhecimento, identificando semelhanças e diferenças 

técnicas, estéticas e expressivas.  

 
.Realizar e apresentar trabalhos de investigação. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEMA 
Conteúdos de 
aprendizagem 

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a 

utilização de materiais diversificados e tecnologia, os 
alunos devem resolver tarefas por forma a que sejam 

capazes de:  

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER 
Devem ser criadas as condições de aprendizagem para 
os alunos, em experiências individuais e de grupo, 
tenham oportunidade de: 

 

Capacidades físicas 
condicionais e 

coordenativas: 

− Resistência; 
Velocidade; Força; 
Flexibilidade; 
Destreza geral. 

● Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus 
companheiros, quer no papel de parceiros quer no de 
adversários.  

● Aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de 
aperfeiçoamento próprio, bem como as opções do(s) 
outro(s) e as dificuldades reveladas por ele(s).  

● Cooperar nas situações de aprendizagem e de 
organização, escolhendo as ações favoráveis ao êxito, 
segurança e bom ambiente relacional, na atividade da 

turma.  
● Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e 

coordenativas gerais básicas, particularmente da 

resistência geral de longa duração; da força rápida; da 
velocidade de reação simples e complexa, de execução, 
de frequência de movimentos e de deslocamento; da 

flexibilidade; da força resistente (esforços localizados) e 
das destrezas geral e direcionada.  

● Analisar e interpretar a realização das atividades físicas 

selecionadas, utilizando os conhecimentos sobre técnica, 
organização e participação, ética desportiva, etc. 

● Conhecer os processos fundamentais das adaptações 
morfológicas, funcionais e psicológicas, que lhe permitem 
compreender os diversos fatores da aptidão física.  

 
• Elevar o nível funcional das capacidades condicionais 

e coordenativas gerais, particularmente de resistência 

geral de longa e médias durações; da força resistente; 
da força rápida; da velocidade de execução simples e 

complexa, de execução, de deslocamento e da 
resistência; da flexibilidade, das destrezas geral e 
específica.  

• Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e 
manutenção da condição física de uma forma 

autónoma no seu quotidiano.  
• Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco 

associados à prática das atividades físicas e aplicar as 

regras de higiene e de segurança.  

• Diferenciar as capacidades motoras.  
• Diferenciar a resistência aeróbia da resistência 

anaeróbia. Realizar a corrida de resistência de longa 

duração (C.R.L.D). Avaliar as capacidades motoras. 
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Atletismo: 
− Corridas (velocidade, 

estafetas, corta-mato); 
− Lançamentos (peso). 

 

● Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as 
regras de segurança pessoal e dos companheiros, e de 
preservação dos recursos materiais.  

● Fixar e aperfeiçoar os fundamentos técnicos nas corridas, 
nos saltos e nos lançamentos. 

● Desenvolver o sentido de ética e cooperação/êxito 

individual/grupo. 
● Desenvolver a autonomia na organização, utilização e 

preservação do material.  
● Promover a segurança da sua participação e dos colegas. 

Voleibol: 
− Serviço por baixo; 
− Manchete; 
− Passe alto, de frente; 

 

● Fixar e aperfeiçoar os fundamentos técnico-tácticos  
● Avaliar as ações de ataque e de defesa.  
● Desenvolver o sentido de ética/fairplay, cooperação/êxito 

individual/equipa e segurança. 

Desportos de 

natureza- Orientação, 
Canoagem e BTT 

 

● Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos 

na natureza, de acordo com as características do terreno 
e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e 

respeitando as regras de segurança e preservação do 
ambiente. 

● Estimular a capacidade de iniciativa, a autonomia e a 

cooperação.  
● Promover o interesse pela Natureza e sua preservação. 

Realizar percursos de nível elementar, utilizando técnicas 

de Orientação e respeitando as regras de organização, 
participação e de preservação da qualidade do ambiente. 
Desenvolver o sentido de ética/fairplay, êxito 

individual/equipa e segurança. 
 

Ginástica (aparelhos): 
Trampolim ,saltos no 

boque: barreira, eixo e 
entre-mãos. 
 

● Compor e realizar, da GINÁSTICA (Solo, Aparelhos), as 
destrezas elementares de solo, aparelhos e 

minitrampolim, em esquemas individuais e/ou de grupo, 
aplicando os critérios de correção técnica e expressão e 
apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 

● Fixar e aperfeiçoar as destrezas gímnicas. 
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● Avaliar as sequências e os encadeamentos e exercícios. 
Desenvolver o sentido de ética e cooperação/êxito 
individual/grupo.  

● Desenvolver a autonomia na organização, utilização e 
preservação do material.  

● Promover a segurança da sua participação e dos colegas. 
 

 
Danças Tradicionais: 

− Regadinho; 

− Erva Cidreira; 
      

 

● Interpretar sequências de habilidades específicas 
elementares das ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 
(Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais), em 

coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os 
critérios de expressividade considerados, de acordo com o 
motivos das composições. 

● Fixar e aperfeiçoar os fundamentos técnicos e 
coreográficos.  

● Avaliar os exercícios na situação de esquema conjunto e 
individual.  

● Desenvolver o sentido de ética e cooperação/êxito 

individual/grupo.  

Luta (solo / em pé): 

− Dupla prisão de 
pernas, com rotação 

(solo); 

− Prisão do braço por 
dentro, com rotação 
pela frente (solo); 

− Barreira exterior com 
a perna, a partir do 
controlo do braço 

por dentro (em pé); 
 

 ● Fixar e aperfeiçoar os fundamentos técnico-tácticos  

● Avaliar as ações de ataque e de defesa.  
Desenvolver o sentido de ética/fairplay, cooperação/êxito 
individual/equipa e segurança. 
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Jogos Pré- 
Desportivos 

− Mata; 

− Passes; 
− Bola ao capitão; 

− Futebol humano. 
 

● Participar em JOGOS, ajustando a iniciativa própria e as 
qualidades motoras na prestação às possibilidades 
oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, 

realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas 
fundamentais, com oportunidade e correção de 

movimentos. 
● Fixar e aperfeiçoar os fundamentos técnico-tácticos. 
● Avaliar as ações de ataque e de defesa.  

● Desenvolver o sentido de ética/fairplay, cooperação/êxito 
individual/equipa e segurança. 
 

 

 

 

 Nota: respeitando às orientações do ME e DGS, referentes ao Covid 19, foram estabelecidas algumas adaptações e restrições: 

• Os conteúdos da Danças Tradicionais serão lecionados se a situação pandémica se alterar; 
• Na área da Aptidão Física, não será selecionado o teste do FitEscola “Senta e alcança” e o “Vaivém” será substituído por corrida contínua 

(8 minutos); 

• Na Ginástica Desportiva deverão ser privilegiados exercícios e progressões que não necessitem da ajuda do professor: 

• Nos Jogos Desportivos Coletivos serão preferencialmente selecionadas situações de jogo em superioridade numérica (2x2, 3x1, etc.) de 
pouca intensidade e curta duração e, de forma a garantir o distanciamento físico, haverá adaptações (bola tocada é bola intercetada; 

só há ressalto defensivo; defesa sombra sem desarme e só interceção, não usar a cabeça, etc.). 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A implementação do presente documento não dispensa o cumprimento das Aprendizagens Essenciais definidas para o ciclo(s)/ nível de ensino a que reporta 
e que estejam previstas na matriz curricular-base. 

  

  

  

  

 

  

A Equipa Pedagógica do Plano de Inovação 

 

 

 


