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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo/Expressivo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador/ 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, D, F, 
H, I, J)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Questionador 
e comunicador 
(A, B, D, E, F, 
G, H, I, J) 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo Autoavaliador 

(transversal às áreas)  
 

Participativo/ 
colaborador/ 
Cooperante/ 
Responsável/ 
autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I, 
J)  

 Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

    

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão proporcionadas atividades formativas que possibilitem aos alunos: 

• Adquirir, com rigor, conhecimento e outros saberes; 

• Utilizar conhecimento, para participar de forma adequada e resolver problemas em contextos diferenciados. 

• Avaliar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua aprendizagem. 

• Elaborar sequências de habilidades e resolver problemas em situação de jogo 

• Aceitar opções, falhas e erros dos companheiros e aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 

• Utilizar os dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem e identificar os seu pontos fortes e menos fortes. 

• Cooperar, promovendo um clima relacional  favorável e ao mesmo tempo promover a sua autonomia 

• Conhecer e aplicar cuidados de higiene bem como conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos companheiros 

• Promover o gosto pela prática regular de atividade física. 
  

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Departamento de Expressões 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 5º Ano 
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Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 42 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 

Área das 
Atividades Física 

 
Atletismo 

O aluno: 
• Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço (seis a dez passadas) e 

impulsão numa zona de chamada. 
• Efetua corrida de curta e de longa duração com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de 

eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço. 

8 

Orientação 

O aluno: 

• Coopera com os companheiros, de forma a contribuir para o êxito na realização de percursos de orientação, 
respeitando as regras estabelecidas de participação, de segurança e de preservação do equilíbrio ecológico. 

• Realiza um percurso de orientação simples, no espaço escolar segundo um mapa simples (croqui ou planta), 
preenchendo corretamente o cartão de controlo e doseando o esforço para resistir à fadiga 

8 

Andebol 
• O aluno em exercícios critério e situação condicionada executa os principais gestos técnicos da modalidade 

(Drible, passe e remate) 

8 

Área da Aptidão 
física 

FITescola 
• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona 

Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
4 

Área dos 
Conhecimentos 

Aptidão física 
Capacidades motoras 
Orientação 
Primeiros socorros 

• Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), 
de acordo com as características do esforço realizado. 

• O aluno conhece o protocolo de segurança em caso de lesão ou de urgência e toma as ações de socorro.  

14 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 33 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 

Área das 
Atividades Física 

 
Ginástica de Solo 

O aluno executa as habilidades em sequências, realizando: rolamentos, roda, apoio facial invertido e uma 
posição de equilíbrio e flexibilidade. 

8 

Voleibol 

O aluno: 

• Em situação de exercício serve por baixo a uma distância de 3 a 4,5 metros da rede. 

• Na posição de recetor, recebe a bola com as duas mãos ou em manchete, posicionando-se correta e 
oportunamente de modo a imprimir à bola uma trajetória alta e que lhe posteriormente agarrar a bola com 
o mínimo de deslocamento.  

13 

Atletismo 
• Efetua uma corrida de longa duração com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de 

eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço. 

6 

Área da Aptidão 
física FITescola 

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na 
Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

2 

Área dos 
Conhecimentos 

Hábitos de vida saudável 
Benefícios da atividade 
física 

• Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação 
(geral), de acordo com as características do esforço realizado. 

4 
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Esta planificação pode sofrer consideráveis alterações em consonância com as alterações verificadas no panorama de pandemia devido à 

COVID-19. 

Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma. 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 36 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 

Área das 
Atividades Física 

 
Futebol 

O aluno conhece as principais regras da modalidade. 

O aluno deve ser capaz de executar com correção global, em exercícios critério e jogo condicionado, o 
passe e receção de bola, remate, desmarcação e marcação. 

11 

Ginástica de aparelhos 
• Realiza, após corrida de balanço e chamada a pés juntos no minitrampolim e chegando ao solo em 

condições de equilíbrio para adotar a posição de sentido, os seguintes saltos:  salto em extensão e 
engrupado. 

8 

Orientação 

O aluno: 

• Coopera com os companheiros, de forma a contribuir para o êxito na realização de percursos de 
orientação, respeitando as regras estabelecidas de participação, de segurança e de preservação do 
equilíbrio ecológico. 

• Realiza um percurso de orientação simples, no espaço escolar segundo um mapa simples (croqui ou 
planta), preenchendo corretamente o cartão de controlo e doseando o esforço para resistir à fadiga 

8 

Atletismo 
• Efetua uma corrida de estafetas de 4x50 metros, recebendo o testemunho, na zona de transmissão, com 

controlo visual e em movimento, entregando-o com segurança e sem acentuada desaceleração. 

4 

Área da Aptidão 
física 

FITescola 
• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na 

Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
2 

Área dos 
Conhecimentos 

Obesidade 
Fair-play 

• Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação 
(geral), de acordo com as características do esforço realizado. 

3 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo/Expressivo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador/ 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, D, F, 
H, I, J)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Questionador 
e comunicador 
(A, B, D, E, F, 
G, H, I, J) 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo Autoavaliador 

(transversal às áreas)  
 

Participativo/ 
colaborador/ 
Cooperante/ 
Responsável/ 
autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I, 
J)  

 Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

    

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão proporcionadas atividades formativas que possibilitem aos alunos: 

• Adquirir, com rigor, conhecimento e outros saberes; 

• Utilizar conhecimento, para participar de forma adequada e resolver problemas em contextos diferenciados. 

• Avaliar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua aprendizagem. 

• Elaborar sequências de habilidades e resolver problemas em situação de jogo 

• Aceitar opções, falhas e erros dos companheiros e aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 

• Utilizar os dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem e identificar os seu pontos fortes e menos fortes. 

• Cooperar, promovendo um clima relacional  favorável e ao mesmo tempo promover a sua autonomia 

• Conhecer e aplicar cuidados de higiene bem como conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos companheiros 

• Promover o gosto pela prática regular de atividade física. 
  

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Departamento de Expressões 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 6º Ano 
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Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 42 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 

Área das 
Atividades Física 

 
Atletismo 

O aluno: 
• Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço (seis a dez passadas) e 

impulsão numa zona de chamada. 
• Efetua corrida de curta e de longa duração com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de 

eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço. 

8 

Orientação 
O aluno: 

• Realiza percursos elementares, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, 
participação e de preservação da qualidade do ambiente. 

8 

Basquetebol 
• O aluno em exercícios critério e situação condicionada executa os principais gestos técnicos da modalidade 

(Drible, passe e lançamento) 

8 

Área da Aptidão 
física 

FITescola 
• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona 

Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
4 

Área dos 
Conhecimentos 

Aptidão física 
Orientação 
Primeiros socorros 

• Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), 
de acordo com as características do esforço realizado. 

• O aluno conhece o protocolo de segurança em caso de lesão ou de urgência e toma as ações de socorro.  

14 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 33 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 

Área das 
Atividades Física 

 
Ginástica de Solo 

O aluno executa as habilidades em sequências, realizando: rolamentos, roda, apoio facial invertido com 
ajuda e uma posição de equilíbrio e flexibilidade. 

8 

Voleibol 

O aluno: 

• Em situação de exercício serve por baixo a uma distância de 3 a 4,5 metros da rede. 

• Na posição de recetor, recebe a bola com as duas mãos ou em manchete, posicionando-se correta e 
oportunamente de modo a imprimir à bola uma trajetória alta e que lhe posteriormente agarrar a bola com 
o mínimo de deslocamento.  

• Coopera com o colega através do passe de forma a bola transpor a rede para o campo adversário. 

13 

Atletismo 
• Efetua uma corrida de longa duração com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de 

eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço. 

6 

Área da Aptidão 
física 

FITescola 
• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na 

Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
2 

Área dos 
Conhecimentos 

Hábitos de vida saudável 
Benefícios da atividade 
física 

• Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação 
(geral), de acordo com as características do esforço realizado. 

4 
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Esta planificação pode sofrer consideráveis alterações em consonância com as alterações verificadas no panorama de pandemia devido à 

COVID-19. 

Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma. 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 36 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 

Área das 
Atividades Física 

 
Futebol 

O aluno conhece as principais regras da modalidade. 

O aluno é capaz de executar com correção global, em exercícios critério e jogo condicionado, o passe e 
receção de bola, remate, desmarcação e marcação. 

11 

Ginástica de aparelhos 
• Realiza, após corrida de balanço e chamada a pés juntos no minitrampolim e chegando ao solo em 

condições de equilíbrio para adotar a posição de sentido, os seguintes saltos:  salto em extensão e 
engrupado e de carpa. 

8 

Orientação 
O aluno: 

• Realiza percursos elementares, utilizando técnicas de orientação e respeitando as regras de organização, 
participação e de preservação da qualidade do ambiente. 

8 

Atletismo 
• Efetua uma corrida de estafetas de 4x50 metros, recebendo o testemunho, na zona de transmissão, com 

controlo visual e em movimento, entregando-o com segurança e sem acentuada desaceleração. 

4 

Área da Aptidão 
física 

FITescola 
• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na 

Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 
2 

Área dos 
Conhecimentos 

Alimentação saudável 
Aptidão física 

• O aluno deve identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e 
coordenação (geral), de acordo com as características do esforço realizado. 

• O aluno é capaz reconhece o poder da alimentação no seu bem-estar 

3 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos 

alunos (ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo/Expressivo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador/ 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, D, F, H, I, 
J)  
 

Respeitador 
da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Questionador 
e comunicador 
(A, B, D, E, F, 
G, H, I, J) 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento 
criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Participativo/ 
colaborador/ 
Cooperante/ 
Responsável/ 
autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I, J)  

 Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

    

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

• Realizar tarefas associadas à compreensão e mobilização dos conhecimentos 

• Resolver problemas em situações de jogo 

• Analisar os seus desempenhos e o dos outros, dando e aceitando sugestões de melhoria 

• Realizar tarefas de síntese 

• Aceitar opções, falhas e erros dos companheiros 

• Saber questionar uma situação 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Departamento  

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 7º Ano 
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• Apreciar os seus desempenhos e os dos outros, dando e aceitando sugestões de melhoria 

• Cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo 

• Agir com cordialidade e respeito na relação com os colegas e com o professor 

• Conhecer e aplicar cuidados de higiene; 
• Conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos companheiros 
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                                Calendarização: 1º Período 
N.º de aulas previstas por Período: 39 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Área das Atividades 
Físicas 

 

 
Atletismo 

O aluno deve ser capaz de:  

•Realizar e analisar, saltos, corridas, cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do 

regulamento, não só como praticante, mas também como juiz.  

10 

Badminton O aluno deve ser capaz de:  

• Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos Jogos de Raquetas 

garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só 

como jogador, mas também como árbitro. 

6 

Futebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 

cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

6 

Aptidão Física 

FITescola O aluno deve ser capaz de:  

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na zona 

saudável e Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

4 

Conhecimentos 

. Aptidão Física e 
Saúde 
. Obesidade 
. Alimentação 
Saudável 
. Regras jogo 
. Dinâmicas Hara 
 
 

 

O aluno deve ficar capaz de: 

• Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o 

repouso, a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

•Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 

identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades 

físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, 

relacionando-os com a evolução das sociedades. 

13 



 

 

Planificação Anual de                         - 2 de 6 - 

 

Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 30/32 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Área das Atividades 
Físicas 

 

 
Ginástica 

O aluno deve ser capaz de:  

•Compor, realizar e analisar esquemas individuais e em grupo da Ginástica de Solo ou Aparelhos, 

aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação das destrezas, e apreciando os 

esquemas de acordo com esses critérios.  

8 

Desportos de Combate O aluno deve ser capaz de:  

•Realizar com oportunidade e correção as ações do domínio de oposição em atividade de combate 

(Karaté), utilizando as técnicas elementares de projeção e controlo, com segurança (própria e do 

opositor) e aplicando as regras, quer como executante quer como árbitro. 

5 

Futebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando 

com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a 

oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como 

árbitro. 

5/7 

Aptidão Física 

FITescola O aluno deve ser capaz de:  

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas 

na zona saudável e Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

3 

Conhecimentos 

. Sedentarismo  e 
hábitos saudáveis 
. Interação Social. 
. Fair Play 
. Regras jogo 
. Dinâmicas Hara 

 

O aluno deve ficar capaz de: 

• Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida 

saudável, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a 

alimentação, o repouso, a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

•Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos 

tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e 

das atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e 

a industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades. 

10 
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Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 26/28 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Área das Atividades 
Físicas 

 

 

Andebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição 

em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

7 

Basquetebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição 

em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

7/9 

Aptidão Física 

FITescola O aluno deve ser capaz de:  

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na 

zona saudável e Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

3 

Conhecimentos 

. Jogos Olímpicos 

. Doping e Ética no 
Desporto  
. Regras jogo 
. Dinâmicas Hara 

 

O aluno deve ficar capaz de: 

• Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o 

repouso, a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

•Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos 

tempos, identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das 

atividades físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a 

industrialização, relacionando-os com a evolução das sociedades. 

8 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo/Expressivo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador/ 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, D, F, 
H, I, J)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Questionador 
e comunicador 
(A, B, D, E, F, 
G, H, I, J) 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo Autoavaliador 

(transversal às áreas)  
 

Participativo/ 
colaborador/ 
Cooperante/ 
Responsável/ 
autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I, 
J)  

 Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

    

 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

• Analisar situações, identificando os seus elementos ou dados 

• Resolver problemas em situações de jogo 

• Explorar o espaço, ritmos, música, relações interpessoais 

• Analisar situações com diferentes pontos de vista; confrontar argumentos, para encontrar semelhanças, diferenças 

• Realizar tarefas de síntese 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Departamento  

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 8º Ano 



 

 

Planificação Anual de                         - 2 de 6 - 

 

• Aceitar opções, falhas e erros dos companheiros 

• Saber questionar uma situação 

• Identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens 

• Cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo 

• Cooperar, promovendo um clima relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal e gosto proporcionado pelas atividades 

• Conhecer e aplicar cuidados de higiene 

• Conhecer e aplicar as regras de segurança 
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Calendarização: 1º Período 
N.º de aulas previstas por Período: 37/39 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Área das Atividades 
Físicas 

 

 
Atletismo 

O aluno deve ser capaz de:  

•Realizar e analisar, saltos, corridas, cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do 

regulamento, não só como praticante, mas também como juiz.  

8/10 

Badminton O aluno deve ser capaz de:  

• Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos Jogos de Raquetas garantindo a 

iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, 

mas também como árbitro. 

6 

Futebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada 

fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

6 

Aptidão Física 

FITescola O aluno deve ser capaz de:  

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na zona 

saudável e Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

4 

Conhecimentos 

. Aptidão Física e 
Saúde 
. Obesidade 
. Alimentação 
Saudável 
. Regras de Jogo 
. Dinâmicas Hara 

 

O aluno deve ficar capaz de: 

• Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a 

higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

•Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 

identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades físicas, 

tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os 

com a evolução das sociedades. 

13 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 29/30 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Área das Atividades 
Físicas 

 

 
Ginástica 

O aluno deve ser capaz de:  

•Compor, realizar e analisar esquemas individuais e em grupo da Ginástica de Solo ou Aparelhos, aplicando 

os critérios de correção técnica, expressão e combinação das destrezas, e apreciando os esquemas de 

acordo com esses critérios.  

6/7 

Andebol O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 

cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

5 

Futebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 

cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

5 

Aptidão Física 

FITescola O aluno deve ser capaz de:  

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na zona 

saudável e Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

3 

Conhecimentos 

 

. Sedentarismo  e 
hábitos saudáveis 
. Interação Social. 
. Fair Play 
. Regras de Jogo 
. Dinâmicas Hara 

O aluno deve ficar capaz de: 

• Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o 

repouso, a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

•Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 

identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades 

físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, 

relacionando-os com a evolução das sociedades. 

10 
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Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 26/28 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Área das Atividades 
Físicas 

 

 
Rítmicas 
Expressivas - Dança 
Social 

O aluno deve ser capaz de:  

•Apreciar, compor e realizar, nas Atividades Rítmicas Expressivas, sequências de elementos técnicos 

elementares em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade, de acordo com 

os motivos das composições. 

6 

Basquetebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 

cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

9/11 

Aptidão Física 

FITescola O aluno deve ser capaz de:  

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na zona 

saudável e Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

3 

Conhecimentos 

 Jogos Olímpicos 
. Doping e Ética no 
Desporto  
. Regras de Jogo 
. Dinâmicas Hara 

 

O aluno deve ficar capaz de: 

• Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, 

a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

•Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 

identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades 

físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, 

relacionando-os com a evolução das sociedades. 

8 

• Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

• O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo/Expressivo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador/ 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, D, F, 
H, I, J)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Questionador 
e comunicador 
(A, B, D, E, F, 
G, H, I, J) 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo Autoavaliador 

(transversal às áreas)  
 

Participativo/ 
colaborador/ 
Cooperante/ 
Responsável/ 
autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I, 
J)  

 Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

    

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

• Adquirir conhecimento, informação e outros saberes, com rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos 

• Selecionar informação pertinente que permita analisar e interpretar atividades físicas, utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva 

• Explorar materiais 

• Analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e sustentando um ponto de vista próprio 

• Analisar situações com diferentes pontos de vista; confrontar argumentos para encontrar semelhanças, diferenças 

• Realizar tarefas de síntese 

• Aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Departamento  

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 9º Ano 
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• Saber questionar uma situação 

• Identificar aspetos críticos que permitam a melhoria do seu desempenho 

• Cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo 

• Respeitar as regras organizativas que permitam atuar em segurança 

• Conhecer e aplicar cuidados de higiene 

• Conhecer e aplicar as regras de segurança 

• Aplicar processos de elevação do nível funcional da aptidão física. 
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Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 37 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Área das 
Atividades 

Físicas 

 

 
Atletismo 

O aluno deve ser capaz de:  

•Realizar e analisar, saltos, corridas, cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, não 

só como praticante, mas também como juiz.  

8 

Badminton O aluno deve ser capaz de:  

• Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos Jogos de Raquetas garantindo a 

iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas 

também como árbitro. 

6 

Futebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com oportunidade 

e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, 

aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

6 

Aptidão Física 

FITescola O aluno deve ser capaz de:  

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na zona saudável e 

Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

4 

Conhecimentos 

 Aptidão Física e 
Saúde 
. Obesidade 
. Alimentação 
Saudável 
. Regras de Jogo 
. Dinâmicas Hara 

 

O aluno deve ficar capaz de: 

• Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente 

o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a afetividade 

e a qualidade do meio ambiente.  

•Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 

identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades físicas, tais 

como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a 

evolução das sociedades. 

13 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 29 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Área das Atividades 
Físicas 

 

 
Ginástica 

O aluno deve ser capaz de:  

•Compor, realizar e analisar esquemas individuais e em grupo da Ginástica de Solo ou Aparelhos, aplicando os 

critérios de correcção técnica, expressão e combinação das destrezas, e apreciando os esquemas de acordo 

com esses critérios.  

7 

Andebol O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 

cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

5 

Futebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 

cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

5 

Aptidão Física 

FITescola O aluno deve ser capaz de:  

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na zona 

saudável e Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

3 

Conhecimentos 

. Sedentarismo  e 
hábitos saudáveis 
. Interação Social. 
. Fair Play 
. Regras de Jogo 
. Dinâmicas Hara 

O aluno deve ficar capaz de: 

• Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, 

a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

•Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 

identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades 

físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, 

relacionando-os com a evolução das sociedades. 

9 
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Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 29 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Área das Atividades 
Físicas 

 

 
Rítmicas 
Expressivas - Dança 
Social 

O aluno deve ser capaz de:  

•Apreciar, compor e realizar, nas Atividades Rítmicas Expressivas, sequências de elementos técnicos elementares 

em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das 

composições. 

 

6 

Basquetebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada 

fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

11 

Aptidão Física 

FITescola O aluno deve ser capaz de:  

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na zona 

saudável e Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

3 

Conhecimentos 

 Jogos Olímpicos 
. Doping e Ética no 
Desporto 
. Regras de Jogo 
. Dinâmicas Hara 

 

O aluno deve ficar capaz de: 

• Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a 

higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

•Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 

identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades físicas, 

tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os 

com a evolução das sociedades. 

9 

• Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

• O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma  
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo/Expressivo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador/ 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, D, F, 
H, I, J)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Questionador 
e comunicador 
(A, B, D, E, F, 
G, H, I, J) 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo Autoavaliador 

(transversal às áreas)  
 

Participativo/ 
colaborador/ 
Cooperante/ 
Responsável/ 
autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I, 
J)  

 Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

    

 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

• Aceitar opções, falhas e erros dos companheiros 

• Aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes 

• Saber questionar uma situação 

• Realizar ações de comunicação verbal e não verbal pluridirecional 

• Identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens 

• Interpretar e explicar as suas opções 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Departamento  

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 10º Ano 
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• Agir com cordialidade e respeito na relação com os colegas e o professor 

• Respeitar as regras organizativas que permitam atuar em segurança 

• Cumprir e fazer cumprir regras de arbitragem 

• Reforçar o gosto pela prática regular de atividade física 

• Aplicar processos de elevação do nível funcional da aptidão física 
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Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 39 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Área das Atividades 
Físicas 

 

 
Atletismo 

O aluno deve ser capaz de:  

•Realizar e analisar, saltos, corridas, cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, 

não só como praticante, mas também como juiz.  

10 

Badminton O aluno deve ser capaz de:  

• Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos Jogos de Raquetas garantindo a 

iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas 

também como árbitro. 

7 

Futebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada 

fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

5 

Aptidão Física 

FITescola O aluno deve ser capaz de:  

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na zona saudável 

e Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

4 

Conhecimentos 

. Aptidão Física e 
Saúde 
. Obesidade 
. Alimentação 
Saudável 
Regras de Jogo 

 
. Dinâmicas Hara 

 

O aluno deve ficar capaz de: 

• Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a 

higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

•Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 

identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades físicas, 

tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os 

com a evolução das sociedades. 

13 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 29 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Área das Atividades 
Físicas 

 

 
Ginástica 

O aluno deve ser capaz de:  

•Compor, realizar e analisar esquemas individuais e em grupo da Ginástica  de Solo ou Aparelhos, aplicando os 

critérios de correção técnica, expressão e combinação das destrezas, e apreciando os esquemas de acordo 

com esses critérios.  

8 

Andebol O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 

cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

5 

Futebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 

cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

4 

Aptidão Física 

FITescola O aluno deve ser capaz de:  

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na zona 

saudável e Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

3 

Conhecimentos 

. Sedentarismo  e 
hábitos saudáveis 
. Interação Social. 
. Fair Play 
. Regras de Jogo 
. Dinâmicas Hara 

O aluno deve ficar capaz de: 

• Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o 

repouso, a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

•Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 

identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades 

físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, 

relacionando-os com a evolução das sociedades. 

9 
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Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 25 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Área das Atividades 
Físicas 

 

 
Rítmicas 
Expressivas - Dança 
Social 

O aluno deve ser capaz de:  

•Apreciar, compor e realizar, nas Atividades Rítmicas Expressivas, sequências de elementos técnicos elementares 

em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das 

composições. 

6 

Basquetebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada 

fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

7 

Aptidão Física 

FITescola O aluno deve ser capaz de:  

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na zona 

saudável e Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

3 

Conhecimentos 

 
. Jogos Olímpicos 
. Doping e Ética no 
Desporto  
. Regras de Jogo 
. Dinâmicas Hara 

O aluno deve ficar capaz de: 

• Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a 

higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

•Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 

identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades físicas, 

tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os 

com a evolução das sociedades. 

9 

• Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

• O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma  
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo/Expressivo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador/ 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, D, F, 
H, I, J)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Questionador 
e comunicador 
(A, B, D, E, F, 
G, H, I, J) 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo Autoavaliador 

(transversal às áreas)  
 

Participativo/ 
colaborador/ 
Cooperante/ 
Responsável/ 
autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I, 
J)  

 Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

    

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

• Adquirir conhecimento, informação e outros saberes, com rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos 

• Selecionar informação pertinente que permita analisar e interpretar atividades físicas, utilizando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, entre 

outras 

• Elaborar sequências de habilidades 

• Elaborar coreografias 

• Analisar os seus desempenhos e o dos outros dando e aceitando sugestões de melhoria 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Departamento  

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 11º Ano 
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• Aceitar opções, falhas e erros dos companheiros 

• Aceitar ou argumentar pontos de vista diferentes 

• Saber questionar uma situação 

• Identificar pontos fracos e fortes das suas aprendizagens 

• Interpretar e explicar as suas opções 

• Cooperar com os companheiros na procura do êxito pessoal e do grupo 

• Conhecer e aplicar cuidados de higiene 

• Conhecer e aplicar as regras de segurança 
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Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 37 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Área das Atividades 
Físicas 

 

 
Atletismo 

O aluno deve ser capaz de:  

•Realizar e analisar, saltos, corridas, cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, 

não só como praticante, mas também como juiz.  

9 

Badminton O aluno deve ser capaz de:  

• Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos Jogos de Raquetas garantindo a 

iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas 

também como árbitro. 

6 

Futebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com oportunidade 

e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada fase do jogo, 

aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

5 

Aptidão Física 

FITescola O aluno deve ser capaz de:  

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na zona saudável e 

Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

4 

Conhecimentos 

. Aptidão Física e 
Saúde 
. Obesidade 
. Alimentação 
Saudável 
. Regras de Jogo 
. Dinâmicas Hara 

O aluno deve ficar capaz de: 

• Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, nomeadamente 

o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, a afetividade 

e a qualidade do meio ambiente.  

•Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 

identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades físicas, tais 

como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os com a 

evolução das sociedades. 

13 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 30 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Área das Atividades 
Físicas 

 

 
Ginástica 

O aluno deve ser capaz de:  

•Compor, realizar e analisar esquemas individuais e em grupo da Ginástica de Solo ou Aparelhos, aplicando os 

critérios de correção técnica, expressão e combinação das destrezas, e apreciando os esquemas de acordo com 

esses critérios.  

8 

Andebol O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 

cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

5 

Futebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 

cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

4 

Aptidão Física 

FITescola O aluno deve ser capaz de:  

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na zona 

saudável e Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

3 

Conhecimentos 

. Sedentarismo  e 
hábitos saudáveis 
. Interação Social. 
. Fair Play 
. Regras de Jogo 
. Dinâmicas Hara 

O aluno deve ficar capaz de: 

• Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, 

a higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

•Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 

identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades 

físicas, tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, 

relacionando-os com a evolução das sociedades. 

10 
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Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 28 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Área das Atividades 
Físicas 

 

 
Rítmicas 
Expressivas - Dança 
Social 

O aluno deve ser capaz de:  

•Apreciar, compor e realizar, nas Atividades Rítmicas Expressivas, sequências de elementos técnicos elementares 

em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das 

composições. 

6 

Basquetebol 

O aluno deve ser capaz de:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo, no Jogo Desportivo Coletivo, realizando com 

oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada 

fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

11 

Aptidão Física 

FITescola O aluno deve ser capaz de:  

• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na zona 

saudável e Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 

3 

Conhecimentos 

. Jogos Olímpicos 

. Doping e Ética no 
Desporto  
. Regras de Jogo 
. Dinâmicas Hara 

O aluno deve ficar capaz de: 

• Relacionar a Aptidão Física e Saúde, identificando os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição corporal, a alimentação, o repouso, a 

higiene, a afetividade e a qualidade do meio ambiente.  

•Interpretar a dimensão sociocultural dos desportos e da atividade física na atualidade e ao longo dos tempos, 

identificando fenómenos associados a limitações e possibilidades de prática dos desportos e das atividades físicas, 

tais como: o sedentarismo e a evolução tecnológica, a poluição, o urbanismo e a industrialização, relacionando-os 

com a evolução das sociedades. 

8 

 

• Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

• O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma  

 



 

 

Planificação Anual de                         - 1 de 4 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos 
(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo/Expressivo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador/ 
Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, D, F, 
H, I, J)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Questionador 
e comunicador 
(A, B, D, E, F, 
G, H, I, J) 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo Autoavaliador 

(transversal às áreas)  
 

Participativo/ 
colaborador/ 
Cooperante/ 
Responsável/ 
autónomo 
(B, C, D, E, F, G, I, 
J)  

 Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

    

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão proporcionadas atividades formativas que possibilitem aos alunos: 
• Adquirir, com rigor, conhecimento e outros saberes; 
• Utilizar conhecimento, para participar de forma adequada e resolver problemas em contextos diferenciados. 
• Avaliar o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e dificuldades na sua aprendizagem. 
• Elaborar sequências de habilidades e resolver problemas em situação de jogo 
• Aceitar opções, falhas e erros dos companheiros e aceitar o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 
• Utilizar os dados da sua autoavaliação para se envolver na aprendizagem e identificar os seu pontos fortes e menos fortes. 
• Cooperar, promovendo um clima relacional  favorável e ao mesmo tempo promover a sua autonomia 
• Conhecer e aplicar cuidados de higiene bem como conhecer e aplicar as regras de segurança pessoal e dos companheiros 
• Promover o gosto pela prática regular de atividade física. 

  

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Departamento de Expressões 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 12º Ano 
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Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 42 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 

Área das 
Atividades Física 

 
Atletismo 

O aluno: 
• Salta em comprimento com a técnica de voo na passada, com corrida de balanço (seis a dez passadas) e 

impulsão numa zona de chamada. 
• Efetua corrida de curta e de longa duração com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de 

eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço. 

8 

Basebol 
O aluno: 

• Conhece as regras da modalidade e executa com correção as principais movimentações defensivas e 
atacantes. 

12 

Badminton 
• Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares, nos Jogos de Raquetas 

garantindo a iniciativa e ofensividade em participações «individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só 
como jogador, mas também como árbitro. 

14 

Área da Aptidão 
física 

FITescola 
• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na Zona 

Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 4 

Área dos 
Conhecimentos 

Primeiros socorros 
Princípios gerais de 
treino 

• Conhecer e utilizar os métodos e meios de treino mais adequados ao desenvolvimento ou manutenção das 
diversas capacidades motoras, de acordo com a sua aptidão atual e o estilo de vida, cuidando o doseamento 
da intensidade e duração do esforço, respeitando em todas as situações os princípios básicos do treino.  

• O aluno conhece o protocolo de segurança em caso de lesão ou de urgência e toma as ações de socorro.  

4 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 33 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 

Área das 
Atividades Física 

 
Judo 

O aluno respeita o parceiro de luta de acordo com os valores próprios da modalidade. 
O aluno conhece duas técnicas de projeção e utiliza-as em contexto de luta. 

8 

Atividades Rítmicas e 
Expressivas 

Apreciar, compor e realizar, nas Atividades Rítmicas Expressivas (Dança, Danças Sociais, Danças 
Tradicionais), sequências de elementos técnicos elementares em coreografias individuais e ou em grupo, 
aplicando os critérios de expressividade, de acordo com os motivos das composições. 

3 

Futebol 
O aluno: 

• realiza com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme 
a oposição em cada fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como árbitro. 

12 

Atletismo 
• Efetua uma corrida de longa duração com intensidade moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de 

eficácia, controlando o esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez após o esforço. 
4 

Área da Aptidão 
física 

FITescola 
• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na 

Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 2 

Área dos 
Conhecimentos 

Ética desportiva e os 
valores olímpicos. 
Doping e os seus efeitos 

• Analisar criticamente aspetos gerais da ética na participação nas Atividades Físicas Desportivas, 
relacionando os interesses sociais, económicos, políticos e outros com algumas das suas “perversões”, 
nomeadamente: especialização precoce, violência desportiva, verdade desportiva vs corrupção. 

4 
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Está previsto no 12º ano o regime de opções que prevê a possibilidade dos alunos escolherem duas matérias diferentes entre os apresentados.   

Esta planificação pode sofrer alterações consideráveis em consonância com as alterações verificadas no panorama de pandemia devido à 

COVID-19. 

Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma. 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 36 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 

Área das 
Atividades Física 

 
Futebol 

O aluno conhece as principais regras da modalidade. 
O aluno deve ser capaz de executar com correção global, em exercícios critério e jogo condicionado, o 
passe e receção de bola, remate, desmarcação e marcação. 

11 

Ginástica de aparelhos 
• Realiza, após corrida de balanço e chamada a pés juntos no minitrampolim e chegando ao solo em 

condições de equilíbrio para adotar a posição de sentido, os seguintes saltos:  salto em extensão e 
engrupado. 

8 

Frisbee 
O aluno: 

• Conhece as principais regras da modalidade 
• É capaz de executar lançamentos do disco controlando a força e direção, em direção ao seu companheiro. 

8 

Atletismo 
• Efetua uma corrida de estafetas de 4x50 metros, recebendo o testemunho, na zona de transmissão, com 

controlo visual e em movimento, entregando-o com segurança e sem acentuada desaceleração. 
4 

Área da Aptidão 
física 

FITescola 
• Desenvolver capacidades motoras evidenciando aptidão muscular e aptidão aeróbia, enquadradas na 

Zona Saudável de Aptidão Física do programa FITescola, para a sua idade e sexo. 2 

Área dos 
Conhecimentos 

Obesidade 
Fair-play 

• Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação 
(geral), de acordo com as características do esforço realizado. 3 
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Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA) 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 

Criativo  
(A, C, D,J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 

Cuidador de si e 
do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 

Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de desenvolver competências de: 

- Exploração/experimentação sonoro musicais, improvisação e composição musical; 

- Performance/execução musical, ou seja, cantar, tocar, movimentar, bem como as relativas a formas de comunicar/partilhar publicamente as performances e/ou criações.  

- Processos de discriminação, análise, comparação de elementos sonoro-musicais, com o propósito de permitir escolhas fundamentadas em relação ao fazer e ao ouvir musical, através de uma 

reflexão crítica sobre os universos musicais.  

- Apropriação de terminologia e vocabulário específico da Música; 

- Rigor, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros, planear, organizar e apresentar tarefas, saber fazer perguntas, imaginação e comunicação. 
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Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 

Experimentação e 
criação 

 
 
 
 

Interpretação e 
comunicação 

 
 
 
 
 
 

Apropriação e 
reflexão. 

Forma: Introdução e coda; 
- Forma binária (AB) e ternária (ABA); 

- Motivo e frase musical; 

- Ostinato; 

- Elementos repetitivos e elementos contrastantes. 

 

- Identificar, analisar e comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, 

dinâmicas, formais, tímbricas e de textura em peças musicais de épocas, estilos e géneros 

musicais diversificados.  

- Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, descrever e 

comparar diversas peças musicais.  

- Identificar criticamente a música, enquanto modo de conhecer e dar significado ao mundo, 

relacionando-a com o seu dia-a-dia, e os seus mundos pessoais e sociais.  

- Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados; 

- Cantar em grupo, repertório variado, evidenciando confiança e domínio básico da técnica 

vocal; 

- Tocar, a solo e em grupo, controlando o tempo e o ritmo, com progressiva destreza e 

confiança; 

- Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras 

áreas do conhecimento; 

- Compor e improvisar peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da 

música, utilizando múltiplos recursos e com técnicas e tecnologias gradualmente mais 

complexas; 

- Gravar as suas próprias criações; 

- Adotar comportamentos resilientes (Persistência, mudança…) e de respeito pelo outro. 

Ritmo: Pulsação; 
- Figuras musicais e respetivas pausas; 

 - Compassos. 

- Andamentos: lento, moderado, rápido, accelerando e ritardando. 

Timbre: Timbres instrumentais e corporais; 
- Fontes sonoras convencionais e não convencionais; 

- Flauta de bisel; 

-Instrumentos da sala de aula (famílias); 

- Instrumentos da orquestra (famílias) 

- Instrumentos tradicionais portugueses; 

- Diferentes gêneros musicais. 
Dinâmica:pp, p, mf, f e ff; 

Altura: Notas musicais; 
- Clave de sol; 

- Agudo e grave; 

- Altura definida e altura indefinida; 

- Textura densa e textura fina; 

- Melodia e harmonia; 

- Escala pentatónica; 

- Escala diatónica Maior. 
 

 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em: https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma. 

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0


 

 

 

 

 

 

 

 

Planificação Anual de Educação Musical - 1 

 

 
 
 
 

Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA) 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 

Criativo  
(A, C, D,J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 

Cuidador de si e 
do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 

Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de desenvolver competências de: 

- Exploração/experimentação sonoro musicais, improvisação e composição musical; 

- Performance/execução musical, ou seja, cantar, tocar, movimentar, bem como as relativas a formas de comunicar/partilhar publicamente as performances e/ou criações.  

- Processos de discriminação, análise, comparação de elementos sonoro-musicais, com o propósito de permitir escolhas fundamentadas em relação ao fazer e ao ouvir musical, 

através de uma reflexão crítica sobre os universos musicais.  

- Apropriação de terminologia e vocabulário específico da Música; 

- Rigor, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros, saber fazer perguntas, a imaginação, a comunicação, o planear, organizar e apresentar tarefas. 
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Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 

Experimentação 
e criação 

 
 
 
 

Interpretação e 
comunicação 

 
 
 
 
 
 

Apropriação e 
reflexão. 

Forma: Relembrar a forma AB e ABA; 

- Forma rondó. 

- Forma aberta. 

 

- Identificar, analisar e comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, 

dinâmicas, formais, tímbricas e de textura em peças musicais de épocas, estilos e 

géneros musicais diversificados.  

- Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, 

descrever e comparar diversas peças musicais.  

- Identificar criticamente a música, enquanto modo de conhecer e dar significado 

ao mundo, relacionando-a com o seu dia-a-dia, e os seus mundos pessoais e 

sociais.  

- Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais 

diferenciados; 

- Cantar em grupo, repertório variado, evidenciando confiança e domínio básico da 

técnica vocal; 

- Tocar, a solo e em grupo, controlando o tempo e o ritmo, com progressiva 

destreza e confiança; 

- Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a música com 

outras áreas do conhecimento; 

- Compor e improvisar peças musicais, combinando e manipulando vários 

elementos da música, utilizando múltiplos recursos e com técnicas e tecnologias 

gradualmente mais complexas; 

- Gravar as suas próprias criações; 

- Adotar comportamentos resilientes (Persistência, mudança…) e de respeito pelo 

outro. 

Ritmo: Anacrusa 

- Contratempo 

- Monorritmia e Polirritmia. 

Timbre: - Harmonia e realce tímbrico; 
- Alteração tímbrica; 
- Música Portuguesa: Por, Rock e fado 

- Sonoridades de Portugal, Espanha, Brasil, México, Cuba e 

Jamaica. 

- Cordofones, aerodones, membranofones e idiofones tradicionais 

de Portugal, Espanha, Brasil, México e Cuba; 

Dinâmica: Densidade sonora; 

- Música eletrónica e eletrofones. 

Altura: Assidentes: sustenido, bemol e bequadro; 

- Escala diatónica Maior e menor 
- Monofonia e polifonia; 

- Intervalos melódicos e harmónicos; 

- Acorde. 

 

 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em: https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma. 

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0
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Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA) 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 

Criativo  
(A, C, D,J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 

Cuidador de si e 
do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 

Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de desenvolver competências de: 

- Exploração/experimentação sonoro musicais, improvisação e composição musical; 

- Performance/execução musical, ou seja, cantar, tocar, movimentar, bem como as relativas a formas de comunicar/partilhar publicamente as performances e/ou criações.  

- Processos de discriminação, análise, comparação de elementos sonoro-musicais, com o propósito de permitir escolhas fundamentadas em relação ao fazer e ao ouvir musical, 

através de uma reflexão crítica sobre os universos musicais.  

- Apropriação de terminologia e vocabulário específico da Música; 

- Rigor, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros, saber fazer perguntas, a imaginação, a comunicação, o planear, organizar e apresentar tarefas. 
 
 
 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO MUSICAL 

 
Departamento de Expressões 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 7º Ano 



 

 

 

 

 

 

 

 

Planificação Anual de Educação Musical - 2 

 

 

Domínio / Tema Conteúdos 
 

Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
 

Experimentação e 
criação 

 
 
 
 

Interpretação e 
comunicação 

 
 
 
 
 
 

Apropriação e 
reflexão. 

Timbre: 
- Timbre dos instrumentos: cavaquinho, ukulele e guitarra. 
 

 

- Identificar, analisar e comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, 

dinâmicas, formais, tímbricas e de textura em peças musicais de épocas, estilos e géneros 

musicais diversificados.  

- Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, descrever e 

comparar diversas peças musicais; 

- Investigar e comparar os modos como os compositores utilizam e manipulam os sons 

acústicos e eletrónicos para a criação de determinados efeitos; 

- Identificar criticamente a música, enquanto modo de conhecer e dar significado ao mundo, 

relacionando-a com o seu dia-a-dia, e os seus mundos pessoais e sociais.  

- Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados; 

- Cantar em grupo, repertório variado, evidenciando confiança e domínio básico da técnica 

vocal; 

- Tocar, a solo e em grupo, controlando o tempo e o ritmo, com progressiva destreza e 

confiança; 

- Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras 

áreas do conhecimento; 

- Compor e improvisar peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da 

música, utilizando múltiplos recursos e com técnicas e tecnologias gradualmente mais 

complexas; 

- Adotar comportamentos resilientes (Persistência, mudança…) e de respeito pelo outro. 

Formas e estruturas 
Forma: Ostinato, pergunta e resposta, repetição, AB, ABA e rondó. 
Altura: Escalas Maior e menor; 

- Cifras: G, Em, C e D 

 

Em torno dos estilos musicais 

- Pop, Rock, Bossa Nova, Jazz, blues, música popular; 

- Música e o cinema. 
- Rock em Barcelos 

Sons e sentidos 
- Articulação com os conteúdos de altura, durações, intensidade, timbre, 

ritmo e forma; 

- Música e o cinema. 

 

Melodias e arranjos 
- Articulação com todos os conteúdos abordados; 
- Música e tecnologia. 

 
  
 

 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em: https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma. 

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0
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Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos (ACPA) 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 
 

Criativo  
(A, C, D,J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 

Cuidador de si e 
do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 

Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de desenvolver competências de: 

- Exploração/experimentação sonoro musicais, improvisação e composição musical; 

- Performance/execução musical, ou seja, cantar, tocar, movimentar, bem como as relativas a formas de comunicar/partilhar publicamente as performances e/ou criações.  

- Processos de discriminação, análise, comparação de elementos sonoro-musicais, com o propósito de permitir escolhas fundamentadas em relação ao fazer e ao ouvir musical, 

através de uma reflexão crítica sobre os universos musicais.  

- Apropriação de terminologia e vocabulário específico da Música; 

- Rigor, saber esperar a sua vez, parar para ouvir os outros, saber fazer perguntas, a imaginação, a comunicação, o planear, organizar e apresentar tarefas. 
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Domínio / 
Tema 

Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 

Experimenta
ção e criação 

 
 
 
 

Interpretação 
e 

comunicação 
 
 
 
 
 
 

Apropriação 
e reflexão. 

Timbre: 
- Timbre dos instrumentos: cavaquinho, ukulele e guitarra. 
 

- Identificar, analisar e comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, 

tímbricas e de textura em peças musicais de épocas, estilos e géneros musicais diversificados.  

- Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, descrever e comparar 

diversas peças musicais; 

- Investigar e comparar os modos como os compositores utilizam e manipulam os sons acústicos e 
eletrónicos para a criação de determinados efeitos; 
- Identificar criticamente a música, enquanto modo de conhecer e dar significado ao mundo, relacionando-

a com o seu dia-a-dia, e os seus mundos pessoais e sociais.  

- Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados; 

- Cantar em grupo, repertório variado, evidenciando confiança e domínio básico da técnica vocal; 

- Tocar, a solo e em grupo, controlando o tempo e o ritmo, com progressiva destreza e confiança; 

- Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do 

conhecimento; 

- Compor e improvisar peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música, 

utilizando múltiplos recursos e com técnicas e tecnologias gradualmente mais complexas; 

- Adotar comportamentos resilientes (Persistência, mudança…) e de respeito pelo outro. 

Melodias e arranjos 
- Articulação com todos os conteúdos abordados; 
- Música e tecnologia; 

- A música e o cinema: curta-metragem. 

 

Sons e sentidos 
- Articulação com os conteúdos de altura, durações, intensidade, 

timbre, ritmo e forma. 

 
Em torno dos estilos musicais 
- Pop, rock, jazz, rap, country, blues. 
 

Formas e estruturas 
Forma: Ostinato, pergunta e resposta, repetição, AB, ABA e rondó. 
Altura: Escalas Maior e menor; 

- Cifras: G, Em, E, D e Am. 

 

  
 

 

 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em: https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de cada turma. 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D, I, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 

Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

- mobilizar e compreender fenómenos científicos e técnicos e a sua aplicação para dar resposta às necessidades e desejos humanos, com consciência das 
consequências éticas, sociais, económicas e ecológicas; (I) 
- utilizar diferentes linguagens e símbolos associados à tecnologia de modo adequado aos diferentes contextos de comunicação, em ambientes analógicos e 
digitais; (A) 
- comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização de linguagens diferentes (oral, escrita, gráfica), fundamentando-as e argumentando face às 
ideias dos outros; (A) (B) 
- utilizar processos e fenómenos científicos e tecnológicos, colocando questões, procurando informação e aplicando conhecimentos adquiridos na tomada de 
decisão informada, entre as opções possíveis; (A) (C) (I) 
- utilizar processos científicos simples de conhecimento da realidade, assumindo uma atitude de permanente investigação e experimentação, reconhecendo 
o contributo da ciência para o progresso tecnológico e para a melhoria da qualidade de vida; (A) (C) (I) 
- consolidar hábitos de planeamento das etapas do trabalho, identificando os requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de 
projetos, bem como as necessidades e oportunidades tecnológicas numa diversidade de propostas e fazendo escolhas fundamentadas; (C) (D) (I) 
 - manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos e sistemas; (G) (H) (I) (J) 
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- 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; (C) (D) (I) (J) 
- trabalhar com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e 
socioculturais; (F) (I) 
- adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos naturais, tecnológicos e socioculturais, em atividades experimentais, 
projetos e aplicações práticas desenvolvidos em ambientes físicos e digitais; (B) (G) (H) (I) 
- 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; (D) (E) 
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
 
 
 
 
 

Processos 
Tecnológicos  

 
 
 

Recursos e 
Utilizações 

Tecnológicas  
 
 
 

Tecnologia e 
Sociedade 

Processo Tecnológico 
- Tecnologia e técnica 
- Evolução da tecnologia 
- Impacto social e ambiental 
- Objeto técnico 
- Evolução histórica do objeto 
- Forma e função dos objetos 
- Análise do objeto técnico 

- Distinguir as fases de realização de um projeto: identificação, pesquisa, realização e avaliação. 
- Identificar e representar as necessidades e oportunidades tecnológicas decorrentes da observação e 
investigação de contextos socias e comunitários. 
Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de projetos. 
- Comunicar, através do desenho, formas de representação gráfica das ideias e soluções, utilizando: 
esquemas, codificações e simbologias, assim como meios digitais com ferramentas de modelação e 
representação. 
- Diferenciar modos de produção (artesanal, industrial), analisando os fatores de desenvolvimento 
tecnológico. 
- Compreender a importância dos objetos técnicos face às necessidades humanas. 
 
- Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios materiais e técnicos à ideia ou 
intenção expressa. 
- Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e tecnológicas), através do exercício sistemático 
dos diferentes sentidos, estabelecendo relações com a utilização de técnicas específicas de materiais: 
madeiras, papéis, plásticos, fios têxteis, pastas entre outros. 
- Selecionar materiais de acordo com as suas características físicas e mecânicas. 
- Investigar, através de experiências simples, algumas características de materiais comuns (dureza, 
flexibilidade, resistência, elasticidade, plasticidade). 
- Manipular operadores tecnológicos (de energia, movimento/mecanismos, estruturas resistentes) de 
acordo com as suas funções, princípios e relações com as produções tecnológicas. 
- Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais, tendo em atenção a 
sustentabilidade ambiental. 
- Utilizar as principais técnicas de transformação dos materiais usados (união, separação-corte, 
assemblagem, conformação), identificando os utensílios e as ferramentas na realização de projetos. 

Medição 
- Precisão e rigor nas medições 
- Grandezas, unidades de medida e 
instrumentos de medição 
- Erros de medição 
Comunicação Tecnológica 
- Linguagem técnica 
- Codificação e simbologia técnica 
- Desenho técnico 
- Encadeamento cronológico 
- Enumerar, caracterizar e registar 
factos observados 
Energia 
- Fontes de energia 
- Produção e transformação de 
energia 
- Impacto ambiental e social do 
aproveitamento de energia 
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∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma  

 

- Operadores elétricos - Identificar fontes de energia e os seus processos de transformação (elétrico, térmico, mecânico e sonoro), 
relacionando-as com soluções tecnológicas aplicáveis aos projetos. 
- Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas de higiene e segurança na 
utilização de recursos tecnológicos. 
 
- Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, explicitando as suas funções, 
vantagens e impactos (positivos ou negativos) pessoais, sociais e ambientais. 
-Compreender a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos, estabelecendo relações entre o 
presente e o passado, tendo em conta contextos sociais e naturais que possam influenciar a sua criação, 
ou reformulação. 
- Analisar situações concretas como consumidor prudente e defensor do património cultural e natural da 
sua localidade e região, manifestando preocupações com a conservação da natureza e respeito pelo 
ambiente. 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D, I, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 

Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

- mobilizar e compreender fenómenos científicos e técnicos e a sua aplicação para dar resposta às necessidades e desejos humanos, com consciência das 
consequências éticas, sociais, económicas e ecológicas; (I) 
- utilizar diferentes linguagens e símbolos associados à tecnologia de modo adequado aos diferentes contextos de comunicação, em ambientes analógicos e 
digitais; (A) 
- comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização de linguagens diferentes (oral, escrita, gráfica), fundamentando-as e argumentando face às 
ideias dos outros; (A) (B) 
- utilizar processos e fenómenos científicos e tecnológicos, colocando questões, procurando informação e aplicando conhecimentos adquiridos na tomada de 
decisão informada, entre as opções possíveis; (A) (C) (I) 
- utilizar processos científicos simples de conhecimento da realidade, assumindo uma atitude de permanente investigação e experimentação, reconhecendo 
o contributo da ciência para o progresso tecnológico e para a melhoria da qualidade de vida; (A) (C) (I) 
- consolidar hábitos de planeamento das etapas do trabalho, identificando os requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de 
projetos, bem como as necessidades e oportunidades tecnológicas numa diversidade de propostas e fazendo escolhas fundamentadas; (C) (D) (I) 
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 - manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos e sistemas; (G) (H) (I) (J) 
- 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; (C) (D) (I) (J) 
- trabalhar com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e 
socioculturais; (F) (I) 
- adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos naturais, tecnológicos e socioculturais, em atividades experimentais, 
projetos e aplicações práticas desenvolvidos em ambientes físicos e digitais; (B) (G) (H) (I) 
- 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; (D) (E)  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
 
 
 
 
 
 
 

Processos 
Tecnológicos  

 
 

Recursos e 
Utilizações 

Tecnológicas  
 
 

Tecnologia e 
Sociedade 

 
 
 
 
 
 
 

Materiais 
- Origem e propriedades 
Processos de transformação 
das principais matérias-primas 
- Impacto ambiental e 
reciclagem 
- Aplicação de recursos 
tecnológicos na construção, 
preparação e transformação 
de materiais 

- Distinguir as fases de realização de um projeto: identificação, pesquisa, realização e avaliação. 
- Identificar e representar as necessidades e oportunidades tecnológicas decorrentes da observação e 
investigação de contextos socias e comunitários. 
Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de projetos. 
- Comunicar, através do desenho, formas de representação gráfica das ideias e soluções, utilizando: esquemas, 
codificações e simbologias, assim como meios digitais com ferramentas de modelação e representação. 
- Diferenciar modos de produção (artesanal, industrial), analisando os fatores de desenvolvimento tecnológico. 
- Compreender a importância dos objetos técnicos face às necessidades humanas. 
 
- Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios materiais e técnicos à ideia ou intenção 
expressa. 
- Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e tecnológicas), através do exercício sistemático dos 
diferentes sentidos, estabelecendo relações com a utilização de técnicas específicas de materiais: madeiras, 
papéis, plásticos, fios têxteis, pastas entre outros. 
- Selecionar materiais de acordo com as suas características físicas e mecânicas. 
- Investigar, através de experiências simples, algumas características de materiais comuns (dureza, flexibilidade, 
resistência, elasticidade, plasticidade). 
- Manipular operadores tecnológicos (de energia, movimento/mecanismos, estruturas resistentes) de acordo com 
as suas funções, princípios e relações com as produções tecnológicas. 
- Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais, tendo em atenção a 
sustentabilidade ambiental. 
- Utilizar as principais técnicas de transformação dos materiais usados (união, separação-corte, assemblagem, 
conformação), identificando os utensílios e as ferramentas na realização de projetos. 
- Identificar fontes de energia e os seus processos de transformação (elétrico, térmico, mecânico e sonoro), 
relacionando-as com soluções tecnológicas aplicáveis aos projetos. 

Movimento e Mecanismos 
- Tipos de movimento 
- Operadores mecânicos 
- Transmissão do movimento 
- Transformação do movimento 
- Máquinas simples 
- Alavancas e articulações 
Fabricação e Construção 
- Organização e planificação 
do projeto 
- Higiene e segurança no 
trabalho 
- Ferramentas e utensílios. 
- Processos técnicos de fabrico 
e de construção. 
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∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma  

 

 
 

 

- Construção de objetos 
seguindo sequências lógicas 

- Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas de higiene e segurança na utilização de 
recursos tecnológicos. 
 
- Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, explicitando as suas funções, vantagens e 
impactos (positivos ou negativos) pessoais, sociais e ambientais. 
-Compreender a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos, estabelecendo relações entre o presente e o 
passado, tendo em conta contextos sociais e naturais que possam influenciar a sua criação, ou reformulação. 
- Analisar situações concretas como consumidor prudente e defensor do património cultural e natural da sua 
localidade e região, manifestando preocupações com a conservação da natureza e respeito pelo ambiente. 

Estruturas 
- Tipos de estrutura 
- Tipos de esforços 
- Forma e função das 
estruturas 
- As estruturas e os materiais 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

 
Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
. aprender os saberes da comunicação visual e compreender os sistemas simbólicos das diferentes linguagens artísticas, identificando e analisando, com um 
vocabulário específico e adequado, conceitos, contextos e técnicas em diferentes narrativas visuais, aplicando os saberes apreendidos em situações de 
observação e/ou da sua experimentação plástica, estimulando o desenvolvimento do seu estilo de representação. 
. apreciar estética e artística, para a compreensão, entre outros aspetos, da expressividade contida na linguagem das imagens e/ou de outras narrativas 
visuais, a partir da experiência de cada aluno e dos processos de observação, descrição, discriminação, análise, síntese, argumentação e juízo critico. 
. desenvolver as capacidades de apreensão e de interpretação, no contacto com os diferentes universos visuais - sendo desejável que não se restrinja a arte 
à tradição ocidental e a determinados períodos históricos - estimulando múltiplas leituras das diferentes circunstâncias culturais, de uma forma sistemática, 
organizada e globalizante 
.desenvolver estratégias para a construção das relações entre o olhar, o ver e o fazer. 
. valorizar as vivências e as experiências de cada aluno, no sentido de o levar a uma interpretação mais abrangente e mais complexa, fazendo interdepender 
três realidades: imagem/objeto, sujeito e a construção de hipóteses de interpretação. 
. conjugar a experiência pessoal, a reflexão, os conhecimentos adquiridos, na experimentação plástica de conceitos e de temáticas, procurando a criação de 
um sistema próprio de trabalho.  
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. encarar a experiência plástica não apenas como uma atividade ilustrativa do que vê, mas a (re)invenção de soluções para a criação de novas imagens, 
relacionando conceitos, materiais, meios e técnicas, imprimindo-lhe a sua intencionalidade e o desenvolvimento da sua expressividade. 
 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
 
 
 
 

Apropriação e 
Reflexão 

 
 
 
 

Interpretação e 
Comunicação  

 
 
 
 

Experimentação e 
Criação 

 

- Materiais riscadores e 
técnicas de expressão 
- Suportes físicos 
- Instrumentos de desenho 
técnico  

- Identificar diferentes manifestações culturais do património local e global (obras e artefactos de arte – pintura, 
escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia; instalação, land´art, banda desenhada, design, arquitetura, 
artesanato, multimédia e linguagens cinematográficas), utilizando um vocabulário específico e adequado. 
- Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada em diferentes contextos culturais (estilos 
e movimentos artísticos, épocas e geografias). 
- 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. 
 
- Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual (luz, cor, espaço, forma, movimento, ritmo; proporção, 
desproporção, entre outros), com intencionalidade e sentido crítico, na análise dos trabalhos individuais e de 
grupo. 
- Interpretar os objetos da cultura visual em função do(s) contexto(s) e dos(s) públicos(s). 
- Compreender os significados, processos e intencionalidades dos objetos artísticos. 
- Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, reconhecendo o papel das artes nas mudanças sociais. 
- Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos (pintura, escultura, desenho, fotografia, multimédia, 
entre outros). 
- Transformar narrativas visuais, criando novos modos de interpretação. 
- Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo. 
 
- 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. 

- Forma 
- Geometria e o meio 
envolvente 
- Textura 
- Estrutura 

- Representação gráfica e 
desenho 

- Comunicação 
- Narrativas visuais 
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∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma  

 

- Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.: diários gráficos), de planeamento (ex.: projeto, portefólio) 
de trabalho individual, em grupo e em rede. 
- Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a cruzamentos disciplinares (artes 
performativas, multimédia, instalações, happening, entre outros); 
- Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização dos elementos visuais com ideias e 
temáticas, inventadas ou sugeridas. 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

 
Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
. aprender os saberes da comunicação visual e compreender os sistemas simbólicos das diferentes linguagens artísticas, identificando e analisando, com um 
vocabulário específico e adequado, conceitos, contextos e técnicas em diferentes narrativas visuais, aplicando os saberes apreendidos em situações de 
observação e/ou da sua experimentação plástica, estimulando o desenvolvimento do seu estilo de representação. 
. apreciar estética e artística, para a compreensão, entre outros aspetos, da expressividade contida na linguagem das imagens e/ou de outras narrativas 
visuais, a partir da experiência de cada aluno e dos processos de observação, descrição, discriminação, análise, síntese, argumentação e juízo critico. 
. desenvolver as capacidades de apreensão e de interpretação, no contacto com os diferentes universos visuais - sendo desejável que não se restrinja a arte 
à tradição ocidental e a determinados períodos históricos - estimulando múltiplas leituras das diferentes circunstâncias culturais, de uma forma sistemática, 
organizada e globalizante 
.desenvolver estratégias para a construção das relações entre o olhar, o ver e o fazer. 
. valorizar as vivências e as experiências de cada aluno, no sentido de o levar a uma interpretação mais abrangente e mais complexa, fazendo interdepender 
três realidades: imagem/objeto, sujeito e a construção de hipóteses de interpretação. 
. conjugar a experiência pessoal, a reflexão, os conhecimentos adquiridos, na experimentação plástica de conceitos e de temáticas, procurando a criação de 
um sistema próprio de trabalho.  

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO VISUAL 

 
Departamento de Expressões 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 6ºAno  



 

 

 

 

 

 

 

 

Planificação Anual de Educação Visual - 6º Ano - 3 de 3 - 

 

. encarar a experiência plástica não apenas como uma atividade ilustrativa do que vê, mas a (re)invenção de soluções para a criação de novas imagens, 
relacionando conceitos, materiais, meios e técnicas, imprimindo-lhe a sua intencionalidade e o desenvolvimento da sua expressividade. 
 
 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
 
 
 
 
 

Apropriação e 
Reflexão 

 
 
 
 

Interpretação e 
Comunicação  

 
 
 
 

Experimentação e 
Criação 

 

- Luz/Cor - Identificar diferentes manifestações culturais do património local e global (obras e artefactos 
de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia; instalação, land´art, 
banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, multimédia e linguagens 
cinematográficas), utilizando um vocabulário específico e adequado. 
- Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada em diferentes 
contextos culturais (estilos e movimentos artísticos, épocas e geografias). 
- 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. 
 
- Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual (luz, cor, espaço, forma, movimento, 
ritmo; proporção, desproporção, entre outros), com intencionalidade e sentido crítico, na 
análise dos trabalhos individuais e de grupo. 
- Interpretar os objetos da cultura visual em função do(s) contexto(s) e dos(s) públicos(s). 
- Compreender os significados, processos e intencionalidades dos objetos artísticos. 
- Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, reconhecendo o papel das artes nas 
mudanças sociais. 
- Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos (pintura, escultura, desenho, 
fotografia, multimédia, entre outros). 
- Transformar narrativas visuais, criando novos modos de interpretação. 
- Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo. 
 
- 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. 

- Espaço 
- Representação de elementos físicos 

- Património 
- Trajetórias históricas 

- Discurso gráfico 
- Cartaz 
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∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma  

∗  

- 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. 
- Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a cruzamentos 
disciplinares (artes performativas, multimédia, instalações, happening, entre outros); 
- Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização dos elementos 
visuais com ideias e temáticas, inventadas ou sugeridas. 
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Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos 
(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
. aprender os saberes da comunicação visual e compreender os sistemas simbólicos das diferentes linguagens artísticas, identificando e analisando, com um 
vocabulário específico e adequado, conceitos, contextos e técnicas em diferentes narrativas visuais, aplicando os saberes apreendidos em situações de 
observação e/ou da sua experimentação plástica, estimulando o desenvolvimento do seu estilo de representação. 
. apreciar estética e artística, para a compreensão, entre outros aspetos, da expressividade contida na linguagem das imagens e/ou de outras narrativas 
visuais, a partir da experiência de cada aluno e dos processos de observação, descrição, discriminação, análise, síntese, argumentação e juízo critico. 
. desenvolver as capacidades de apreensão e de interpretação, no contacto com os diferentes universos visuais - sendo desejável que não se restrinja a arte 
à tradição ocidental e a determinados períodos históricos - estimulando múltiplas leituras das diferentes circunstâncias culturais, de uma forma sistemática, 
organizada e globalizante. 
. desenvolver estratégias para a construção das relações entre o olhar, o ver e o fazer. 
. valorizar as vivências e as experiências de cada aluno, no sentido de o levar a uma interpretação mais abrangente e mais complexa, fazendo interdepender 
três realidades: imagem/objeto, sujeito e a construção de hipóteses de interpretação. 
. conjugar a experiência pessoal, a reflexão, os conhecimentos adquiridos, na experimentação plástica de conceitos e de temáticas, procurando a criação de 
um sistema próprio de trabalho.  

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO VISUAL 

 
Departamento de Expressões 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 7ºAno  
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. encarar a experiência plástica não apenas como uma atividade ilustrativa do que vê, mas a (re)invenção de soluções para a criação de novas imagens, 
relacionando conceitos, materiais, meios e técnicas, imprimindo-lhe a sua intencionalidade e o desenvolvimento da sua expressividade. 
 
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
 
 
 
 
 

Materiais e técnicas de expressão 
- Desenho de observação 
- Exploração plástica de diferentes técnicas 

- Identificar diferentes manifestações culturais do património local e global (obras e artefactos 
de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia; instalação, land´art, 
banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, multimédia e linguagens cinematográficas), 
utilizando um vocabulário específico e adequado. 
- Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada em diferentes contextos 
culturais (estilos e movimentos artísticos, épocas e geografias). 
- 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. 
 
- Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual (luz, cor, espaço, forma, movimento, 
ritmo; proporção, desproporção, entre outros), com intencionalidade e sentido crítico, na 
análise dos trabalhos individuais e de grupo. 
- Interpretar os objetos da cultura visual em função do(s) contexto(s) e dos(s) públicos(s). 
- Compreender os significados, processos e intencionalidades dos objetos artísticos. 
- Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, reconhecendo o papel das artes nas 
mudanças sociais. 
- Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos (pintura, escultura, desenho, 
fotografia, multimédia, entre outros). 
- Transformar narrativas visuais, criando novos modos de interpretação. 
- Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo. 
 
- 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). 

Elementos estruturais da linguagem plástica 
- Ponto 
- Linha 
(Inter-relação dos elementos visuais: ponto, linha, plano, 
volume, cor e textura) 
Sistemas de representação 
- Geometria plana 
- Arcos 
- Ovais / Óvulos 
- Espirais 
Comunicação visual 
- Desenho da figura humana 
- O papel do desenho expressivo na representação 
de formas 
 
Elementos estruturais da linguagem plástica 
-Textura 
(Inter-relação dos elementos visuais: ponto, linha, plano, 
volume, cor e textura) 
Metodologia Ppojetual 
-Design 
-Ergonomia 
-Antropometria 

-Princípios básicos do Design na resolução de 
problemas Apropriação e Reflexão 
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∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma  

∗  

 
 

Interpretação e Comunicação  
 
 
 
 

Experimentação e Criação 
 

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. 
- Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a cruzamentos 
disciplinares (artes performativas, multimédia, instalações, happening, entre outros); 
- Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização dos elementos 
visuais com ideias e temáticas, inventadas ou sugeridas. 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
. aprender os saberes da comunicação visual e compreender os sistemas simbólicos das diferentes linguagens artísticas, identificando e analisando, com um 
vocabulário específico e adequado, conceitos, contextos e técnicas em diferentes narrativas visuais, aplicando os saberes apreendidos em situações de 
observação e/ou da sua experimentação plástica, estimulando o desenvolvimento do seu estilo de representação. 
. apreciar estética e artística, para a compreensão, entre outros aspetos, da expressividade contida na linguagem das imagens e/ou de outras narrativas 
visuais, a partir da experiência de cada aluno e dos processos de observação, descrição, discriminação, análise, síntese, argumentação e juízo critico. 
. desenvolver as capacidades de apreensão e de interpretação, no contacto com os diferentes universos visuais - sendo desejável que não se restrinja a arte 
à tradição ocidental e a determinados períodos históricos - estimulando múltiplas leituras das diferentes circunstâncias culturais, de uma forma sistemática, 
organizada e globalizante. 
. desenvolver estratégias para a construção das relações entre o olhar, o ver e o fazer. 
. valorizar as vivências e as experiências de cada aluno, no sentido de o levar a uma interpretação mais abrangente e mais complexa, fazendo interdepender 
três realidades: imagem/objeto, sujeito e a construção de hipóteses de interpretação. 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE EDUCAÇÃO VISUAL 

 
Departamento de Expressões 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 8ºAno  
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. conjugar a experiência pessoal, a reflexão, os conhecimentos adquiridos, na experimentação plástica de conceitos e de temáticas, procurando a criação de 
um sistema próprio de trabalho.  
. encarar a experiência plástica não apenas como uma atividade ilustrativa do que vê, mas a (re)invenção de soluções para a criação de novas imagens, 
relacionando conceitos, materiais, meios e técnicas, imprimindo-lhe a sua intencionalidade e o desenvolvimento da sua expressividade. 
 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
 
 
 
 
 
 

Apropriação e 
Reflexão 

 
 
 
 

Interpretação e 
Comunicação  

 
 
 
 

Experimentação e 
Criação 

 

 
Elementos estruturais da linguagem plástica 
- Luz-cor 
- Teoria das cores 
- Psicologia da cor 
- Síntese aditiva 
- Síntese subtrativa 
- Textura 
- Ponto 
- Plano 
 

- Identificar diferentes manifestações culturais do património local e global (obras e artefactos 
de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia; instalação, land´art, 
banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, multimédia e linguagens cinematográficas), 
utilizando um vocabulário específico e adequado. 
- Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada em diferentes contextos 
culturais (estilos e movimentos artísticos, épocas e geografias). 
- 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. 
 
- Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual (luz, cor, espaço, forma, movimento, 
ritmo; proporção, desproporção, entre outros), com intencionalidade e sentido crítico, na 
análise dos trabalhos individuais e de grupo. 
- Interpretar os objetos da cultura visual em função do(s) contexto(s) e dos(s) públicos(s). 
- Compreender os significados, processos e intencionalidades dos objetos artísticos. 
- Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, reconhecendo o papel das artes nas 
mudanças sociais. 
- Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos (pintura, escultura, desenho, 
fotografia, multimédia, entre outros). 
- Transformar narrativas visuais, criando novos modos de interpretação. 
- Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo. 
 
- 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). 

 
Comunicação Visual 
- Estrutura, forma e função 
- Movimento e ritmo visual 
- A comunicação   
 
 
Metodologia projetual 
-A arquitetura e sua evolução 
-Relação do Homem com o espaço 
- Antropometria 
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∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma  

∗  

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. 
- Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a cruzamentos 
disciplinares (artes performativas, multimédia, instalações, happening, entre outros); 
- Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização dos elementos 
visuais com ideias e temáticas, inventadas ou sugeridas. 
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Descritores do perfil dos alunos  Áreas de competências do perfil dos alunos 
(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 
. aprender os saberes da comunicação visual e compreender os sistemas simbólicos das diferentes linguagens artísticas, identificando e analisando, com um 
vocabulário específico e adequado, conceitos, contextos e técnicas em diferentes narrativas visuais, aplicando os saberes apreendidos em situações de observação 
e/ou da sua experimentação plástica, estimulando o desenvolvimento do seu estilo de representação. 
. apreciar estética e artística, para a compreensão, entre outros aspetos, da expressividade contida na linguagem das imagens e/ou de outras narrativas visuais, a 
partir da experiência de cada aluno e dos processos de observação, descrição, discriminação, análise, síntese, argumentação e juízo critico. 
. desenvolver as capacidades de apreensão e de interpretação, no contacto com os diferentes universos visuais - sendo desejável que não se restrinja a arte à 
tradição ocidental e a determinados períodos históricos - estimulando múltiplas leituras das diferentes circunstâncias culturais, de uma forma sistemática, organizada 
e globalizante. 
. desenvolver estratégias para a construção das relações entre o olhar, o ver e o fazer. 
. valorizar as vivências e as experiências de cada aluno, no sentido de o levar a uma interpretação mais abrangente e mais complexa, fazendo interdepender três 
realidades: imagem/objeto, sujeito e a construção de hipóteses de interpretação. 
. conjugar a experiência pessoal, a reflexão, os conhecimentos adquiridos, na experimentação plástica de conceitos e de temáticas, procurando a criação de um 
sistema próprio de trabalho.  
. encarar a experiência plástica não apenas como uma atividade ilustrativa do que vê, mas a (re)invenção de soluções para a criação de novas imagens, 
relacionando conceitos, materiais, meios e técnicas, imprimindo-lhe a sua intencionalidade e o desenvolvimento da sua expressividade. 

COLÉGIO LA SALLE 
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Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
 
 
 
 

Apropriação e 
Reflexão 

 
 
 
 

Interpretação e 
Comunicação  

 
 
 
 

Experimentação e 
Criação 

 

Técnica 
- Sistemas perspéticos: Perspetivas axonométricas 
- Dupla e tripla projeção ortogonal 
- Método europeu de projeção 
- Perspetiva cónica ou linear      

- Identificar diferentes manifestações culturais do património local e global (obras e artefactos 
de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia; instalação, land´art, 
banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, multimédia e linguagens cinematográficas), 
utilizando um vocabulário específico e adequado. 
- Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada em diferentes contextos 
culturais (estilos e movimentos artísticos, épocas e geografias). 
- 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. 
 
- Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual (luz, cor, espaço, forma, movimento, 
ritmo; proporção, desproporção, entre outros), com intencionalidade e sentido crítico, na 
análise dos trabalhos individuais e de grupo. 
- Interpretar os objetos da cultura visual em função do(s) contexto(s) e dos(s) públicos(s). 
- Compreender os significados, processos e intencionalidades dos objetos artísticos. 
- Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, reconhecendo o papel das artes nas 
mudanças sociais. 
- Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos (pintura, escultura, desenho, 
fotografia, multimédia, entre outros). 
- Transformar narrativas visuais, criando novos modos de interpretação. 
- Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo. 
 
- 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. 

Representação 
- Desenho/ Representação linear estruturada 
- Processo da visão 
- Perceção visual 
- A figura e o fundo 
- Figuras reversíveis, impossíveis e ambíguas 
- Ilusão ótica 
Discurso 
- Arte contemporânea 
- Arte abstrata/arte figurativa 
- Pintura Escultura Arte pública 
- Instalação e sitespecific  
- Arte da terra (landart) 
 - Performance/arte do corpo 
- Património Cultural, Artístico, Natural, Móvel, 
Imóvel, Material e Imaterial 
- Museu 
- Coleção 
Projeto 
-Engenharia Evolução histórica  
-Metodologia da engenharia 
-Disciplinas que integram a área da engenharia 
- Áreas da engenharia 
- Materiais sustentáveis 
- Trabalho de projeto 
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∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0  

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio têm caráter indicativo, devendo estes ser ajustados à especificidade de 

cada turma  

∗  

- 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. 
- Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a cruzamentos 
disciplinares (artes performativas, multimédia, instalações, happening, entre outros); 
- Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização dos elementos 
visuais com ideias e temáticas, inventadas ou sugeridas. 


