AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
Sede: Escola Secundária Augusto Cabrita – Rua Maria Lamas - 2830-088 Barreiro
Telefone: 21 205 92 20 - FAX: 21 205 92 28 - Email: direcao@aeaugustocabrita.edu.pt

PLANIFICAÇÃO ANUAL
COVID - 19

EDUCAÇÃO FÍSICA
ANO LETIVO 2020/2021

6º ANO

AULAS PREVISTAS: 3 AULAS / SEMANA
1º PERÍODO

2º PERÍODO

3º PERÍODO

Domínio da Aptidão Física
- As aulas de EF vão incidir preferencialmente no desenvolvimento da aptidão física indo ao encontro do objetivo primordial da
aquisição e manutenção de um estilo de vida saudável (recuperação da aptidão física);
- Aplicação de testes de aptidão física do Programa FITescola (com distanciamento físico): “vaivém” (aptidão aeróbica),
abdominais, flexões de braços, impulsão horizontal e “senta e alcança” (aptidão muscular); verificação do peso e da altura
(composição corporal): avaliação diagnóstica, no ínicio do 1º Período e avaliação final, em cada período escolar.
Domínio das Atividades Físicas
- Privilegiar a componente técnica - situações analíticas / componente individual;
- Revisão e consolidação de conteúdos anteriores, aprendizagem e desenvolvimento de conteúdos e componentes críticas das
atividades físicas selecionadas, de acordo com os objetivos programáticos do 6º ano:
•
•
•
•
•

Jogos Desportivos Coletivos – Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol (no mínimo 2) – Privilegiar os jogos reduzidos (em
baixa Intensidade de esforço) e condicionados, a defesa passiva e o distanciamento físico;
Ginástica – Solo, Aparelhos (no mínimo 1) – Privilegiar exercícios simples, que evitem a necessidade de ajudas;
Atividades Rítmicas Expressivas – Dança – Apenas em situação de “line dance”, podendo integrar as Danças Aeróbicas;
Atletismo – excluir o salto em comprimento devido a obras de manutenção na caixa de saltos;
Outras – Desportos de raquetas, Jogos Tradicionais Populares; Percursos – Orientação; Corfebol (no mínimo 1).

Nas primeiras aulas serão estabelecidas rotinas e hábitos de prática com os alunos, criação de grupos de trabalho e regras na
rotação entre estações.
Este plano será reformulado, sempre que se torne necessário, por imposição das orientações da DGE e da DGS, decorrentes da
evolução da situação pandémica de COVID – 19.

Domínio dos Conhecimentos
As aprendizagens neste domínio devem ser desenvolvidas através de trabalho autónomo, nos momentos “online” que possam
vir a acontecer e nas aulas lecionadas em sala de aula, por imposição das condições climatéricas:
- Identificar as capacidades físicas: resistência, força, velocidade, flexibilidade, agilidade e coordenação (geral), de acordo com as
características do esforço realizado.
- Interpretar as principais adaptações do funcionamento do seu organismo durante a atividade física.
- Regras, regulamentos, sinais da arbitragem e equipamentos específicos das matérias abordadas; função e modo de execução
das ações técnico-táticas definidas; padrões das ações técnico-táticas das matérias abordadas.
- Teste escrito e / ou trabalho individual / grupo e / ou Trabalho de projeto (1ºP - formação de grupos de trabalho, escolha do
tema e conteúdos a abordar; apresentação da estrutura do trabalho; 2ºP - entrega dos trabalhos; 3ºP - apresentação dos
trabalhos).
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