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PERÍODO

1.ºP
12
semanas



ELEMENTOS/
ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

Deslocamentos e equilíbrios

Autonomia

– Realizar deslocamentos, com mudança de velocidade e de direção; saltar
em altura a pés juntos; saltar a um pé; realizar movimentos coordenados do
corpo.

Responsabilidade

– deslocamentos em corrida com “fintas” e “mudanças de direção” e de
velocidade;

Participação
Espírito crítico

– combinações de apoios variados associados com corrida, marcha e voltas.
Jogos
– Marchar, em pares, seguindo um percurso com linhas retas e curvas.
– Explorar noção de deslocamento e imobilidade.

Relação c/ os outros
Desenvolvimento do
conhecimento de si próprio

– Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando
com intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos,
designadamente:

Desenvolvimento da

Perícia e Manipulação

crítico e analítico

– Passar a bola a um companheiro com as duas mãos, consoante a sua
posição.

Maximização da autonomia

– Receber a bola com as duas mãos, parado.
– Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando
com intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos.

criatividade, do pensamento

Comunicação de ideias e
conhecimentos
Desenvolvimento do espírito
de entreajuda
Responsabilização pelo
cumprimento de tarefas
Observação direta
Organização dos
cadernos/materiais
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Atividades rítmicas expressivas (dança)

Autonomia

– Em situação de exploração individual do movimento, com ambiente musical
adequado, a partir de movimentos dados pelo professor e seguindo a
marcação rítmica:

Responsabilidade

– acentuar um determinado estímulo musical com movimentos
locomotores e não locomotores, dissociando a ação das diferentes
partes do corpo.

2.ºP
13
semanas

Deslocamentos e equilíbrios
– Em percurso que integra várias habilidades:
– transpor obstáculos sucessivos, em corrida, colocados a distâncias
irregulares,
sem acentuadas mudanças de velocidade;

Participação
Espírito crítico
Relação c/ os outros
Desenvolvimento do
conhecimento de si próprio

– subir e descer um banco sueco em posição vertical;
– saltar de um plano superior para o solo, com recepção em pé e
equilibrada;
com

– deslocar-se no espaço, de forma coordenada, apoiando-se costas
costas com um colega.

Desenvolvimento da
criatividade, do pensamento
crítico e analítico
Maximização da autonomia

Perícia e manipulação
– Passar a bola a um companheiro com as duas mãos (passe a “pingar” ou
de “peito”), consoante a sua posição e/ou deslocamento. Receber a bola com
as duas mãos, parado ou em deslocamento.
– Receber a bola com as duas mãos, parado.

Comunicação de ideias e
conhecimentos
Desenvolvimento do espírito
de entreajuda

Jogos
– Jogo “Boneco de Neve”: explorar deslocamento em corrida, com
mudanças de direção, e situações de mobilidade/imobilidade.
– Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando
com intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos,
nomeadamente:
– posições de equilíbrio;
de
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– deslocamentos em corrida com “fintas” e “mudanças de direção” e
velocidade.



ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS

Responsabilização pelo
cumprimento de tarefas
Observação direta
Organização dos
cadernos/materiais

ELEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

Jogos / Perícia e manipulação

Autonomia
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– Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando
com intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos,
nomeadamente:
– posições de equilíbrio;

8
semanas

– deslocamentos em corrida;
– combinações de apoios variados associados com corrida, marcha

Responsabilidade
Participação
Espírito crítico

e voltas;

Relação c/ os outros

– deslocamentos no espaço, nas diferentes formas de locomoção,
no ritmo/sequência dos apoios.

Desenvolvimento do

– Combinar o andar, o correr e o saltitar.
– Passar a bola a um companheiro com as duas mãos (passe “picado”, a
“pingar” ou de “peito”), consoante a sua posição e ou deslocamento. Receber
a bola com as duas mãos, parado e em deslocamento.
Percursos na Natureza
– Realizar um percurso na mata, bosque, montanha, etc., com o
acompanhamento do professor, em corrida e em marcha, combinando as
seguintes habilidades: correr, marchar em espaço limitado, transpor
obstáculos, trepar, etc., mantendo a perceção da direção do ponto de partida
e indicando-a quando solicitado.

conhecimento de si próprio
Desenvolvimento da
criatividade, do pensamento
crítico e analítico
Maximização da autonomia
Comunicação de ideias e
conhecimentos
Desenvolvimento do espírito
de entreajuda
Responsabilização pelo
cumprimento de tarefas
Observação direta
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