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ENQUADRAMENTO 

 

A planificação que se apresenta é um documento que complementa o documento “critérios de avaliação” 

onde está enunciado o Perfil de Aprendizagens Específicas em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO). 

Esta planificação é um instrumento orientador de toda a dimensão curricular. Os tempos letivos previstos 

(60 min) apresentam-se distribuídos por domínio ou tema. Caberá ao docente fazer a gestão dos tempos para a 

abordagem dos conteúdos dentro de cada tema/domínio e criar situações de aprendizagem que contemplem o 

descrito nas aprendizagens essenciais, adequando a sua ação à realidade de cada turma e/ ou aluno. Sendo a 

avaliação parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, os momentos de avaliação são intrínsecos aos 

tempos distribuídos pelos temas/domínios. 

No âmbito da autonomia curricular, são contemplados tempos para outras aprendizagens que se adequem 

às necessidades de cada turma. Por conseguinte, esta planificação é o referencial comum a todas as turmas do 4º 

ano do Agrupamento em que os tempos definidos para articulação curricular, por período letivo, para exploração de 

outras aprendizagens, são meramente indicadores. Alguns dos conteúdos referidos podem ser tratados em 

trabalhos de projeto ou atividades de aprendizagens práticas interdisciplinares a desenvolver durante o ano letivo.
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Domínio/ Tema 

 
Subdomínio/Subtema 

 

Tempos 
previstos 

(60 minutos) 
Total 

 

1
º 

P
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ÍO
D

O
 

Deslocamentos e equilíbrios 

 

Jogos 

 

Perícia e Manipulação 

 

 
 

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

percurso com linhas retas e curvas. 
 
– Explorar noção de deslocamento e 

imobilidade. 
 
– Praticar jogos infantis, cumprindo as 

suas regras, selecionando e realizando 

com intencionalidade e oportunidade as 

ações características desses jogos, 

designadamente:  

– deslocamentos em corrida com “fintas” e 

“mudanças de direção” e de 

 velocidade;  

– combinações de apoios variados 

associados com corrida, marcha e voltas. 

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

– Receber a bola com as duas mãos, 
parado. 

 

 
11 

21 

 Perícia e manipulação 
Jogos 

-Praticar jogos infantis, cumprindo as suas 
regras, selecionando e realizando com 
intencionalidade e oportunidade as ações 
características desses jogos. 
 
– Passar a bola a um companheiro com as 
duas mãos, consoante a sua posição. 
 
– Receber a bola com as duas mãos, 
parado. 
 

10 
 

 

2
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

Atividades rítmicas expressivas 

(dança) 

 Deslocamentos e equilíbrios 

 

Perícia e manipulação 

 

  

– Em situação de exploração individual do 

movimento, com ambiente musical 

adequado, a partir de movimentos dados 

pelo professor e seguindo a marcação 

rítmica:  

– acentuar um determinado estímulo 

musical com movimentos locomotores e 

não locomotores, dissociando a ação das 

diferentes partes do corpo. 

 
– Em percurso que integra várias 

habilidades:  

– transpor obstáculos sucessivos, em 

corrida, colocados a distâncias irregulares, 

sem acentuadas mudanças de velocidade;  

– subir e descer um banco sueco em 

posição vertical; 

 – saltar de um plano superior para 

12 
 

22 



 

o solo, com recepção em pé e equilibrada;  

 – deslocar-se no espaço, de 

forma coordenada, apoiando-se costas 

com costas com um colega. 

– Passar a bola a um companheiro com as 

duas mãos (passe a “pingar” ou de “peito”), 

consoante a sua posição e/ou 

deslocamento. Receber a bola com as 

duas mãos, parado ou em deslocamento. 

 

 

 

Jogos 

 

– Jogo “Boneco de Neve”: explorar 

deslocamento em corrida, com mudanças 

de direção, e situações de 

mobilidade/imobilidade. 

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

– deslocamentos em corrida com “fintas” e 

“mudanças de direção” e de

 velocidade. 

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

10 
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º 

P
ER

ÍO
D

O
 

Jogos 

Deslocamentos e equilíbrios 
 
 

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

 – deslocamentos em corrida; 

 – combinações de apoios 

variados associados com corrida, marcha e 

voltas;  

 – deslocamentos no espaço, nas 

diferentes formas de locomoção, no 

ritmo/sequência dos apoios. 

– Combinar o andar, o correr e o saltitar. 

 
8 

14,5 

 
Perícia e Manipulação 

Percursos na Natureza 

– Passar a bola a um companheiro com as 

duas mãos (passe “picado”, a “pingar” ou 

de “peito”), consoante a sua posição e ou 

deslocamento. Receber a bola com as 

duas mãos, parado e em deslocamento.  

– Realizar um percurso na mata, bosque, 
montanha, etc., com o acompanhamento 
do professor, em corrida e em marcha, 
combinando as seguintes habilidades: 
correr, marchar em espaço limitado, 
transpor obstáculos, trepar, etc., mantendo 
a perceção da direção do ponto de partida 
e indicando-a quando solicitado. 
 

6,5 
 


